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WIADOMOSCI WST5PNE

1. Stenografowac znaczy pisac tak szybko, jak siQ mowi, znakami,

ktore kazdy obeznany z nimi moze odczytac. Jest to wi^c pismo sci-

ste (z j. grecki€go: stenos = scisly, grafo = pisz^), ktore przedstawia

tresc mal% iloscisi znakow.

System stenografii polskiej, przedstawiony w niniejszym podr^cz-

niku, nie jest systemem oryginalnym, lecz przerobk^ systemu niemiec-

kiego wynalezionego w 1817—1834 przez Franciszka Ksaweregp Ga-

belsbergera (ur. 9 lutego 1789 w Monachium, urn. 4 stycznia 1849

w Monachium). System ten zostal przystosowany do JQzyka polskiego

okolo 1860 przez Jozefa Polinskiego (ur. 16 lutego 1828 we Lwowie,

urn. 17 lutego 1901 we Lwowie).

2. Znaki alfabetu tego systemu s^ cz^stkami liter pisma zwyklego,

jest to wi^c system graficzny.

3. Nauka systemu dzieli si^ na:

I. Tworzenie wyrazow.

II. Skrocenia logiczne (skrocenia wyrazow i zdan).

4. Przy poczjitkowej nauce uzywa si? do pisania zeszytow z papie-

ru jasnego i gladkiego o nastQpuj^cych liniach:

linia. gorna 3 - pole gome

„ Srednia 2
- gtowj^^

„ glowna 1
— —^ ~ ~ ~

„ dolne

„ dolna 4
"'

oraz dlugiego olowka, sredniej mi^kkosci lub piora (bez kulki).

W dalszych stadiach nauki (Cz^sc II) pisze siQ na jednej linu, wre-

szcie bez linii.
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5. Linia 1 — glowna, 2 — sriednia, 3 — gorna, 4 — dolna.

6. Przestrzen mi^dzy 1 a 2 liniji nazywa si^ potem gtownym, mi^-

dzy 2 a 3 gornym, mi^dzy 1 a 4 polem dolnym.
Pole glowne wynosi 3 mm, pole gome i dolne po 4.5 mm.
7. W wyrazach wymawia sIq gloski, pisze si^ zas je za ponioc^ liter

czyli znakow.

Znaki stenograficzne dziel^ si^ na 4 grupy:

1) znaki male wypelniajqce najwyzej polowQ pola glownego,

2) znaki srednie wypelniajtice cate pole glowne,

3) znaki przediuzone wypelniajtice cale pole glowne i cz^sc gornego,

4) znaki dlugie wypelniajfjce

:

a) cale pole glowne i gome,
b) cz^sc pola glownego i cale dolne,

c) cale pole glowne, gome 1 dolne.

8. Znaki stenograficzne, jako utworzone z pisma zwyklego, pisz^ sIq

rowniez pochylone pod kqtem 60" z pewnymi wyji^tkami, zaleznie od
potrzeby.

9. Pionowy kierunek pisma zwyklego u uczt|cego si^ nie jest w za-

sadzie przeszkodjj w nauce stenografii, trzeba jednak stenografowac
pochylo.

10. Znaki sq ruchome, tzn. ze kazdy nast^pny znak pisze si? tam,
gdzie siQ poprzedni skonczyl.

11. W stenografii nie ma wielkich liter. W razie potrzeby oznacza
si^ wielkie litery (nazwy) przez podkreslenie.

12. Spotgloski podwojne pisze si^ cz^sto pojedynczo, ale nie w wy-
razach ztozonych.

Przyimki w i z pisze si^ zawsze razem ze slowem jako jeden znak.

Wyj^tek stanowi w przed u.

Wyrazy obce pisze si^ fonetycznie albo pismem zwyklym. Wiernq
ich pisowni^ moznaby utrwalic przez zanotowanie kazdej litery z osob-
na znakami stenograficznymi bez Iqczenia.

13. Koncowki gramatyczne, ktorych latwo si^ domyslec z sensu ca-

lego zdania, mozna opuscic.

Koncowk^ liczby mnogiej nalezy zawsze wypisywac w jednym wy-
razie, wyrazy zas bez koncowki czyta si^ zasadniczo w liczbie poje-

dynczej, o ile sens zdania inacziej nie wskazuje.
14. Wyrazow stenograficznie pisanych nie dzieli si^ celem prze-

niesienia dalszej cz^sci na nowq lini^. Natomiast lj|czy siq dwa lub
wi^cej wyrazow uzywanych stale w pewnym porz^idkii w jeden znak.
Np. / tak dalej, co si^ tyczy.

15. Ze znakow pisarskich uzywa si^ zasadniczo tylko kropki w po-

staci male] kreseczki (-). Przecinek wypisuje si^ wtedy, gdy tresc tego

bezwzgl^nie wymaga. Inne znaki, jak wykrzyknik, pytajnik, dwukro-

pek, myslnik, znak rownania posiadaj^ w stenogramach pisanych

szybkim tempem specjalne symboliczne znaczenie.



WSKAZOWKI PRAKTYCZNE

Chc^c si^ nauczyc biegle stenografowac trzeba codziennie cwiczyc
w nastQpuj^cy sposob:

W Cz^sci I w pozycji swobodnej trzymajfic r^kq prawq z lokciem
na stole, a lewq przytrzymujjic zeszyt nalezy:

1. Kazdy stenograficzny znak i wyraz wedlug wzoru w ksijjzce

starannie i bardzo powoli pisac, niejako rysowac az do zupelnego opa-
nowania co najmniej tyle razy, ile razy zmiesci si^ w jednej linii, po-
tem odczytywac na wyrywki.

Znaki i wyrazy sprawiaj{|ce tmdnosc w kresleniu nalezy wi^cej
razy przepis3rwac az do osiqgni^cia odpowiedniej wprawy (cwiczenia

rzQdowe)

.

2. Wzory stenograficzne nalezy po odczytaniu kilka razy przepi-

sac, a nast^pnie znowu odczytac.

3. Wyrazy i zdania danej partii pisane pismem zwyklym nalezy
stenografowac wedle poznanych regut i porownywac z wzorami
w ksiqzce, a nast^pnie odczytywac.

4. Az do czasu poznania wszystkich zasad, tj. calkowitego przero-
bienia Cz^sci I, nie nalezy pisac zadnych dowolnych tematow.

5. Poznawane podczas nauki znaczniki wpisuje si^ zaraz ste-

nograficznie i pismem zwyklym do indeksu, tj. notatki, kt6rej po-
szczegolne stronice s^ alfabetycznie oznaczone.

6. Aby opanowac pami^ciowo i nabyc wprawy w pisaniu, nalezy
znaczniki na osobnym zeszycie kilka wzgl^dnie kilkanascie razy
przepisac.

7. Gdy znacznik wypadnie z pami^ci, trzeba koniecznie zaglqdnqc
do indeksu i przypomnifec go sobie.

8. Po opanowaniu nauki o przyrostkach i koncowkach mozna juz
probowac przy pisaniu pismem zwyklym cwiczen w innym przed-

9

miocie lub przy czynieniu zapiskow wplatac wyrazy stenograficznie

oraz znaczniki.

9. W ramach poznanych regul mozna wpadajqce gdziekolwiek

bjjdz w oko wyrazy stenografowac w mysli, ewentualnie palcem na

dloni.

10. Nie trzeba si^ spieszyc w pisaniu, gdyz pospiech znieksztalca pi-

smo, a tym samym utrudnia lub nawet uniemozliwia odczytanie.

Wprawy nabywa si^ przez codzienne cwiczenie, a nie przez pospiech.

Przygotowany zapasowy (rezerwowy) olowek zaostrzony usuwa
przerwy w nauce i nie powoduje straty czasu.

Najmniejsza ilosc czasu poswi^cona codziennie daje lepsze wyniki,

niz CO kilka dni godzina lub dwie na raz.

11. Dopoki wprawa w uzyciu nabytych wiadomosci nie jest wy-
starczajqca, dopoty nie mozna dalszych nabywac, tzn. musi si^ umiec
kazdy wyraz lub zdanie natychmiast, bez zastanowienia si^ lub wa-
hania, poprawnie i czytelnie napisac wzgl^dnie odczytac.

W Cz^sci II nalezy:

1. Po opanowaniu poszczegolnych rodzajow skrocen pisac codzien-

nie szpaltami 1—2 stronice zeszytu stosujqc poznane skroty. Mate-

rialem powinny bye odpowiednie ust^py, zrazu przepisywane z ksi^zki

lub gazety, nast^pnie dyktowane, o tresci poznanej i przygotowanej

do dyktatu ze skroceniami, wreszcie nieprzygotowanej.

W tekscie nalezy naprzod odliczyc ilosc zgtosek i podzielic na grupy
po 10 zglosek celem latwiejszego obliczenia napisanych w minucie

zglosek.

2. Dyktujticy wyglasza zdania zrazu stoj^c w jednym miejscu, na-

stQpnie swobodnie sIq poruszaj^c tempem wolnym, potem szybszym
kontrolujiic rownoczesnie szybkosc wedle zegarka. Wypowiadac po-

winien na raz wi^kszq ilosc wyrazow latwj| do spami^tania. Z kolei

z tempa rownego przechodzic nalezy w tempo nierowne.

3. Uczi|cy si(j powinien w koricowym stadium nauki pisac takze

trzymajqc zeszyt w r^ce, na kolanie, w postawie stoJEjcej, niewygodnej.

4. Uwaga stenografuJEjcego powinna bye skierowana gtownie na
tresc i rozumne uj^cie slyszanego slowa, ktore nalezy pisac powoli,

spokojnie, bez wahania si^ i poprawiania podczas dyktatu zauwazo-
nych W^dow.

5. Kazdy stenogram nalezy odczytywac zariaz po napisaniu oraz

nast^pnego dnia, gdy tresc wypadnie z pami^ci.

Stenogramy z minionych okresow trzeba odczytywac na wyrywki-
6. Celem wyrobienia mechanicznej wprawy, zwlaszcza jezeli brak
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osoby do dyktowania, nalezy stosowac cwiczenia polegaj^ce na pisa-

niu suchym piorem

a) na papierze ust^pu raz stenografowanego juz nie patrzijc

przy tym na papier, lecz na tekst albo

b) mi^dzy wierszami ust^pu drukowanego.
Azeby osi^gntic wymagan^ szybkosc, jest wskazane ten sam ustQp

kilkakrotnie w powyzszy sposob przepisywac przyspieszaj^c tempo
wedle zegarka.

7. Odczytywanie wzorowych stenogramow oraz udzielanie nauki
stenografii innym jest bardzo pomocnym srodkiem do utrwalania

nabytych zasad.

8. Aby zas nabyc wprawy i biegtosci w stosowaniu stenografii prak-

tycznie, nalezy „zapomniec", ze si^ zna pismo zwykle i wszystko —
CO dla siebie przyrtajmniej sluzy — stenografowac.

GZ^SC I

TWORZENIE WYRAZ6W

(Tworzerae wyrazow w stenografii jest czyms innym niz w stowo-
tworstwie gramatycznym: jest tqczeniem znakow, skladaj^icych sIq na
dany wyraz).

I. Alfabet. Samogloska: e — §.

A. Znaki samogloskowe.

a(sp6jnik)= :V;Z:_a(pocz^tkowe)=:]rr:;Za (koncoweW "^';

e= -r~^— -==^-7— 1-y == J. ^ /
^
—o= v^

]
ci == 11=

A w srodku wyrazu oznacza si^ zasadniczo symbolicznie (por. II 1 b)

,

B. Male znaki spolgloskowe.

k=^7W= n=^^^ r= \, s =I]^iZ^il3iX^ ks-x=^ -

1. L^czenie znakow odbywa si? bezposrednio albo za pomocji t^cz-
nika, przy czym odchylenie mniejsze wyraza e, wi^ksze zas ?.

2. Na poczqtku i na koncu wyrazu oznacza si^ e kreseczkii poziomji.
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3. Samoglosk^ ? oznacza siQ w srodku i na koncu wyrazu kreseczkq

jak w alfabecie.

r^r^, r\'->^, i^-VA, /^•y-o. \, /^^^>-^,

.

'. fTA;, O ^; -rr-\. ^ /^TT^^TrO —

C. Srednie znaki spolgloskowe. Zgloska: je (ie), ;c (i^).

b=ir:d=j^g= J2:ii=2:^m= 1/ , v= T/ , :w==_T^

z= g/ - je= X^ j§=

Z^ , ^ , Zy- , /j>—r , Z<x^ .^ L^ , L-yr-\ , Us..::::::=L^^L^ , Lcr*^

,

<yj/^

•/y , LC''-\/\ , €'^s..y~\ /^^zr^ , £^cr\ , ^^v^<;;x_^ I/? , ^^^ ^J£^>,.y.^

^IZr^^IZZ^^^Z^HtZZ^^^^

yp;;^:^-^ ^^y^ ^^^^

W wyrazach: gier, gietd^, w^giel, Wegier opuszcza siQ i, czyli nie

oznacza si^ mi^kkosci, poniewaz ge wymawia siQ tak samo mi^kko

jak gie.

D. Przedluzone znaki spolgloskowe.

13

1. Powyzszego znaku c uzywa si§ tylko na poczi^tku wyrazu.

2. Znak /i jest zwi^kszonym znakiem g.

E. Dlugie znaki spolgloskowe.

CZ: ch=

sz=1 _szcz= <) -^

ft^f-^

it
c=t-rs=

t

1. Znak ch jest powi^kszonym znakiem h.

2. Na poczqtku wyrazu pisze si^ / od dolu w gor^, w srodku i na
koncu wyrazu odwrotnie.

3. Znak t na poczi|tku wyrazu pisze si^ w zasadzie z gory w dot,

w srodku i na koncu w przeciwnym kierunku.

Dwa znaki t pisane do gory w tym samym wyrazie, skraca si^ o po-

low^.

Przy tworzeniu wyrazow ze znakiem t wypisuje si^ dla wyrazistosci

znak e, (^ przed lub po t, zaleznie od potrzeby.

4. Przez pol^czenie znaku / z s powstaje znak c, uzywany w srodku

i na koncu wyrazu,

5. SamogloskQ ? oznacza si^ przed ch, t, c (srodkowo-koncowym)
przez n dla unikni^cia If^czenia pod k^tem rozwartym.
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F. Znakispalgtosek mi^kkich.

1. W pismie zwyktym oznacza si§ mi^kkosc znakow przez:

a) umieszczenie kreseczki nad danym znakiem na koiicu wyrazu
lub przed sp6Jgtoskf|, np. kon, konmi,

b) dodanie do znaku twardego litery i przed samogloskti, np. konia,
koniowi, konie, koniom.

W stenografii natomiast oznacza siQ zmi^kczenie spolgtoski przez
jej powi^kszenie w kieranku pionowym o wysokosc znaku malego (/)

lub poziomym przez podwojenie jej dlugosci.

2. Nie zmi^kcza siQ znakow: cz, d, f, g, h, ch, I, t, sz.

k (i)==k'= -, n(i)= n(nie)= -^„__rz = X
Ki)=s= l2l5E__:2:_b (i)=b'= d^ZZ m (i)=m'= ifc

p (i)=p'= t/, w (i)=w'=:2_:: ^ (i)=z= :J:^:it== .,]

dz (i)== dz=xlZ:^M=Z^^Clc (i)= c== ^. / + O -I'LZ^z
3. Pierwszego znaku c uzywa sIq na poczfitku wyrazu, drugiego zas

tyiko w srodku (por. IE 4). Na koncu wyrazu zamiast c pisze sIq t

tzn. opuszcza si^ s.

SamogJosk(j C oznacza si? przed c (srodkowo-koiicowym) znakiem n
(por. IE 5).

> i

15

„ ^--rT^^v^ ^^ ,J~^ ^ (^—^ y

nzzr^ ' <C-~.—>-
.

.v^:;

r-

^-^^ ^ - :^ <?^ - ^ I^er-

-CT-\ -_ ix^ 5- ^^^^fc

G. Zestawienie znakdw w porz^dku
alfabetycznym.

/f g h ch

cz d e

^ ^ : ^^ -^^:^

»-y J Je j? k'

I-l
::=»,, 2^-,, 0^^^ J..-L

P £! r rz
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H. Przedrostki.

1. Przedrostki s'4 to poczj^tkowe slowotworcze czi^stki wyrazow

zmieniajqce ich znaczenie.

Np. prze-leciec, przy-leciec, wy-leciec, na-leciec, «7-leciec, z-leciec;

prze-niesc, />rzy-niesc, wy-niesc, na-niesc, w-niesc, z-niesc;

przle-hiec, przy-hiec, wy-hiec, u;-biec, z-biec.

2. Za przedrostki uwaza si^ w stenografii rowniez pewne wyrazy,

czy tez czqstki wyrazow bez wzgl^du na ich postac gramatycznfi, ktore

jednak w stenografii t^cz^i siQ z danym wyrazem.

Np. nie-miec, przez-io.

3. Na niektore przedrostki istniej^i osobne znaki. Dopisuje si^ je naj-

czQsciej do wyrazu w miejscu, gdzie si(j jego znak poczf|tkowy zaczyna.

4. Osobno zas pisz.e si? przedrostki wtedy, gdy do ich polijczenia

z wyrazem trzebaby osobnej kreski.

prze =

nie=

_A„ przy=Z2\ ]
wy= 77>^ 7

^'^'^—/ >
na=^gw^

T'

_z(ze)=_^v;^f7"^.

5. Przedrostek nie, takze jako przeczenie, Iqczy si^ z wyrazem, do

ktorego siQ odnosi.

6. Przedrostek z oznacza si^ w trojaki sposob: a) jako zmniejszone

do polowy z, h) jako s i c) jako kreseczk^.

Polqczenia:

a) ze znakarai wygi^tymi w lewo lub w dol: g, h, ch, j, k, k\ m, m',

n, n, w, w', sz, samoglosk^i a, e, zgiosk^i je, a nadto /

—

I jako zmniej-

szone do potowy z;

b) ze znakami: /

—

t (pisanym do gory), samogloskami: /, o oraz

przedrostkami: w, prze, przy jako s;

c) ze znakami o kresce prostej lub lekko wygiQtej: h, b', c—c (po-

czi|tkowym), cz, d, f
—t (pisanym z gory), p, p', r, rz, s, s, z, z, z, dz,

dz, dz, szcz oraz samoglosk^ u jako kreseczka.

17

7. Jezeli przedrostek z oznaczany normalnie jako kreseczka znajdzie
si? w wyrazie ziozonym w srodku, wtedy zmienia si? w odwrocone s.

feZSZZ=5^

I. Przyrostki.

1. Przyrostki sq to koncowe slowotworcze czgstki wyrazow zmie-
niajqce ich znaczenie. Np. szcz?s-de, vcv^-stwo, m?czen-sfiwo.

2. Przyrostki w znaczeniu stenograficznym sq cz?sto czyms innym
11

1

z w gramatyce, ale poniewaz sq czqstkami powtarzajjicymi si?

w wielu wyrazach, oznacza si? je osobnymi znakami.

Sloii,)j..,.(|(ij, polska
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4. Na koncu wyrazu samogJosk? e oznacza siq przed cie znakiem n;
tak samo c/f= ci<en.

J. Znaczniki.

1. Znacznikami nazywa si^ state skroty wyrazow czQslo sie; pow-
tarzajqcych.

2. Znaczniki powstale przez wypisanie poczf^tku wyrazu pisze siej

w polu glownym, utworzone zas ze srodkowych i koncowych gJosek —
w polu gornym,

3. Od regut powyzszych istniej^ nieliczne wyjqtki.

kiedy=_.:r=^rzecz= 1X1^51^= ::^_:siebie= j2Z kazde=
^

sq= ^ nie s^=^
-^ tak= ^-ie= _^te=.

^t?= ,_^ten= ,:tem-tym= _^ wtem -w tym= / ; je=7

.. _ 7 . . -^ -^ ^<? /-^
lo—^_^ ]est=

^ ^ ^_ -escie= _^jestto=3
to )est=

—

L^:_^ nie ]est= ^ rue jest to= ZZ;gdzie=

<:£^::?:li^ZI2&^

^^^;^^l^-e.

19

{': w 1 c z e n i e.* SzerzQ tQ wiesc. Ten jeniec bQdzie niesc to, a ten to. 14

I'o sa Kielce. Dziewcz^ wiezie takie pi^kne wience. Ces przebierze si§. 33

Kiep przybQdzie i przyorzeknie wiele. B^dziesz miec tQ rzecz w r^ce. Je- 51

stes w Niemczech. Wez (s) to narz^dzie i przynies je. Rejent jedzie 67

niekiedy na wiei. Ferie w lecie w miescie nie sj^ przyjemne. 83

II. Samogloska: a. Znaczniki.

1. Samoglosk^ a oznacza si^ w nast^pujacy sposob:

a) na poczqtku wyrazu wypisuje si^ a znakiem alfabetycznym,

b) w srodku i na koncu wyrazu symbolicznie, tzn. znak a opuszcza

sie. nalomiast zgrubia siQ z gory w dot znak poprzedni, np. aparat =
a/>-/-t, akademia = aTc-dem'-, anemia = anem'-.

2. GrupQ a\ na pocz^tku wyrazu pisze si^: e/.

;i Po znaku /

—

t pisanym do gory mozna w srodku wyrazu a opu-

.^cic, jezeli nie ma dwuzinacznosci lub trudnosci w odczytaniu, w prze-

ciwnym razie trzeba je wypisac.

4. Po t stojticym na koncu wyrazu, po samoglosce e oraz po przy-

roslku cie-cje wypisuje si^ a stale.

5. Znak ch po zglosce je przybiera jej kierunek.

:z^£.ix:^^-^

^^2.-._v:^_<^<^i:,j^..^^
-T:T

-7-sw : u
,

* Cyfry umieszczone na marginesie oznaczaj^ ilosc zglosek w danej linii.

^Uiza one do kontroli czasu, potrzebnego do napisania cwiczenia.
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ZNACZNIKI. Jak= ..ri^ 7 j^ka= ^.-j)r\^. .ta= - ^ kazda=
^

..yr\

wyraz= Zwtaka= raz=__^v__^meraz==_ v , /

-zne= =:a znie=:a niewyraznie=

zaraz=_Al^ terazr=_ _7- kt6re= ^^sam= _o^ potrzeba= __,

-bne= ^ -bnie =- ,— niepolrzebiiie == ^_d la

=

ZmZ^

za\vsze=s_.:AZ, bardzo=-jCl,I tam=?^ tamten=

ZDANIA. —

^

^^
£

13 C w i c z e n i e. Tartak jest za cmentarzem. Pies ma w^ch. Ptak lata

34 latem. Franek nie ma zaJQcia. Akcja zacz^la si^, Nasza kamea jest

54 pi^kna. Teatr jest w miescie. Marta i Elzbieta sji w ambasadzie. Miates

64 racjtj w zasadzie. ZrQcznie wymkniesz si^.

III. Samogloska: o — ^. Znaczniki.

1. Samoglosk^ o oznacza si^ w srodku i na koricu wyrazu symbo-
liczaiiie przez wyokr^glenie znaku poprzedniego.

Dla oznaczenia samogloski q wyokrjiglenie jest nieco wi^ksze.

21

9, Na pocz^tku wyrazu oraz po f—t pisanym w gorQ jak tez po /,

wvpisuje siQ o-q znakiem alfabetycznym.

NajczQsciej jednak zast^puje si^ / znakiem / (zob. IV 3 j—1, str. 27).

3. Przed znakami: b, b', c, c, g, h, ch, m, m', p, p', rz, t, w, w\ z, z,

(I:, dz i szcz pisze siej o na pocz^tku wyrazu w tym miejscu, gdzie siq

lt> ziiaki zaczynajfi.

4. Znaki d, p i t hc/^ siQ ze zgloskfi: ro, rq, rzo i rzq tylko swojii

a6mi\ cz^sci^, tworz^c zgloski: dro, drq, drzo, drzq, pro, prq, przo,

]n-zq, tro, trq, trzo, trzq.

Podobnie l^czy si? s i * z grup^i ro-rq.

5. Znaki z i z w poIj|czeniu ze sainogloskq o-q, zast(jpuje siq w srod-

ku wyrazu znakami sis.

bo

=Jl_-^-_do=J^t^i==cy^ cio=_^c/ ciq ^czo==_Cv, cz^=

:^so^zi,z§;^=:z2^:

ko= Z57- kci= /^'7' lo-*o ="«"^7'h-h

=

Jt_27mo=1/7 ni£l=X-4

111io=^lD^m\^=^_^no=2Z^m=\^^

Vo===JO^psi=JI^pio=='Z^ltiei===lL2^

-o == Zl^lcq=='JlIZ^ cio=-JlI^ ci^ == / ^ to
=

( y :^ f -^CO

^=^ ^_wo=j2-^ w^=j;! W]0= V 7 wjq=:7Z/,



22

ZQ= cy za=== io=^ ri

szo

.SZCZO== /^ SZCZc}=,

dro=_C/^drci=„C-^^ „ drzo=^C_^ ,Z drzcj

=

""V ^ pro=_XZ;^

trzo
:z:: :z:::

=- V/, trza= V --^^ sro==_ srq==. .sro =

-^^Lcs^^^^Cjl^^^
,

^-'^^-^^^^^^^^ ^:

\ ^ -^

,

^7\/^:7i>z?7::w.i^z^i.^^

j:^.j:zix,...^ziLZ\^ y_6>i<gv , Tt. /l^JLt

23

^_<^--^^:^-,_^-/ZQM*^,J^_Zfc^

^^LJ^^^,^^:^^1 ZsJl^,.
M.

6. W koncowej zglosce wyrazu opuszcza si^ W; jezeli nie ma trud-

iiosci w odczytaniu wyrazu.

kierowa6=Z^XI7/ :zr :7;/r:z^<^7i
-

jyCo r

7. PRZEDROSTKI.

od=:w^ po=U-a7, c!^--wL^
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l221odpo='Ty': ^odpro=Ig;

-^T^P^d-XZLXZ^zf^X^

roz====^^^^^2.^;^2iA32i^^

8. PRZYROSTKI.

P^^^^Z^^

., n/K'7^\

ZNACZNIKL

.0
Bcidz=X::^;:potrzebq=I___^dotychczas=:^poiiiewaz==:2^

gdziekolwiek=^tego=:^tegosamego-:^jakkolwiek=:Z:^^

niozecie=_

kto=ZZv ktokolwiek==717i;, :.kiedykoIwiek:=»^

moze=__^ mogQ==_l^^mozesz

=

mog^= Jl^^r^ moziia=
^"''^^

, . ..-v-^ C^_mogi= ^ pomoc=

25

jakiego = ^Z2^potrzebnego= ^kazdego= ^)ednego=jO^

takiego =IZ11_,1wyraznego =73.,^Z2^ jakosc= t^^ jednosc-.^

iednakowe=:^::2i.;iV-^E^

, zewn^trz

ZDANIA. j:

4L-/^:V-.(;!^..-l_»

C2*x-N

:s^ ^7^-^

(r^r. '7i-

C w i c z e n i e. W srodtj i sobot^ nie b^dzie wohie. Kolektor przy- 15

niesie warn weksle. Leon je na obiad gotowanii wqtrob^. Srogo was 36

(lotkni^to. Na Boze Narodzenie b^dzie sosenka. W kantorze wypla- 56

cono nam pienii^dze. Starosc nie radosc. Kobieta wniosla owocowq po- 77

lewk^. Domowe zadanie jest gotowe. Dotychczas jeszcze nie niacie ala- 99

bastrowego posqzka. 106

IV. Samogloska: i — y. Znaczniki.

1. Znak i It^czy si^ tylko z mi^kkimi fonetycznie spolgloskami, zas y

tylko z twardymi. Znak i od y odroznia si^ w pismie stenograficznym

przez oznaczenie mi^kkosci poprzedniego znaku: przed samogloskii

' zateni stale pisze si(j znaki mi^kkie, podczas gdy w pismie zwyklym

mi^kkosci si^ nie oznacza, np. cyna-Cisa, nyza-niz, syn-sine itp.

2. Samoglosk^ i-y oznacza si§:
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a) symbolicziiie w srodkii wyrazu przez podwyzszenie o wyso-
kosc i-y znakow iiast^pujqcych po tej samogtosce;

wyjtitek stanowiq znaki dtugie jak szcz, przed ktorymi podwyzsza
si^ zgfosk^ zawierajqcq i-y;

b) przez wypisanie i-y na pocz^itku wyrazu przy rownoczesnym pod-
wyzszeniii znaku nastQpnego oraz w koncowej zglosce;

po t biegnticym kii gorze pisze siQ i-y w dol;

c) przez wpisanie i-y na koncu wyrazu w nast^puji^ce spotgtoski:

cz, d, f, g, h, ch, p, t oraz w srodku wyrazu po iiich, a przed: t, c, c,

cie, cia, szcz, je (]{'), j(i (i(i).

Przez zgrubienie powyzszych spolgtosek z wpisanym i-y otrzymuje

si^ zgtoski: dia, fia, gia, Ma, cliia, pia, tia.

2 a: l^:i7 7̂/^^^^^

h: A; 7^ r. 7^:"> -A /^

^

r^~^;r^^

:f^:w^^:zk/_

c: cz-j-j==C7^== --J^Ty-==-
-

yr^__dj=^rZ {i=:jZ^ gi=ZZ^

hi-hy^

t
^^ chi-chy=_/i;: py=Z^pi=7^ty=

dia.'=^^^fia===ir^gia=22^Ma.'^^d^c^

27

l^^^jO^Z^/^^-^-Ul^^ f—''y
/ tx x^ / cA.

^:^:w, 7x u ,<r:

T _^^Jr^^^^ IfcL
W y j fi t e k: W srodkowej i koncowej zglosce tia oznacza si^ i zna-

kiem / (tja).

;5. W srodku i na koncu wyrazu oznacza si? / jako i (y), tj. a) a/= ai,

1,) o\ = oi, c) e/ = -ei, d) \i, ii = i, e) i] = U, f) UJ = "'. g) Ui = ">

h) jej = jei, i) tej = ty.

Po ej w srodku wyrazu pisze si? nast^pny mak podwyzszony i co-

tiii^ty w bok.

Koncowe / zastfipione znakiem i kresli siQ zawsze z gory w dot.

Srodkowe i koncowe: j) ja= ia, k) jo=io, 1) jq= iq oraz cz(jsto

poezqtkowe jo, jq oznacza si? tak, jak: t) w wyrazach, pisanych stale

I)rzez /.

a: 'JTL ^ dl-y gg?, Cd^

Kd^:^ b: :^:pzKn^:,z/^^:y2:x^^

>^"'^^^-^z^Ei2£zb^:z^^ ::
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^:£Z!^ d: :^.2C,A-^

c^^:^^/: yy^ 4:aJ

/•• ,2^3Z: 7:1

:B>t:j^:^^^e^: :^w^y^73>^2£Â^g:.7i;7^-

k:^z.i2!^

:.^a-^ ^: ^: ^7-:

fe- -^==:^^^ :gv^:i^: /^^^ryry. >/:av^.<?-^

^^/^^"-^^jZ^^r^^.g^. I,ZZ2/

: 7^ 7^^ 7^^^- ^;.;::^.^^ ^^eXx/-^^^

4. Nie oznacza sIq /-j/;

a) przed f, c-c (srodkowo-koiicowym)
, a znaki te pisze pionowo,

b) przed cie-cje, cja, je oraz w zglosce: ejsz = eisz,

c) po t pisanym w gdr^ w irodku wyrazu.
W razie w^tpliwosci w odczytaniu trzeba i-y wypisac.

29

f7^=^^

5. PRZEDROSTEK NAJ pisze si^ osobno.

6. PRZYROSTKL

3:?U2l£i.tecz-tacz-tycz =

::j:
tych-tach= / • C.

1
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ZNACZNIKI.

Nigdzi e ==_ZI;^L^ wszystek=:^z!^-tko=Z^Z^

-ko = :z:ii^ jaki=^^Z -ej=^3rz^ -i ch=_^^zt: taki

^"':^^->^:r. ":^.:r-r^:: : :
':zzy^

-e)= -im= -inii= -ich=

samych == /> -^7 siebi(e samych= l^iZ^Z widziec-widac

=

7:1

widzQ=l_-^-isz=Z^ ... . .-*

--zi= ^
^

_-imy= ^^-cie=
"̂ T

, 1f^^_^
-az^= ^ nie-= „^ potrzebny= ^ -one]=_

-bnych=1_ZZI inny= 7^Z-ej=Zr^-ych=Z:4^kt6ry^'^

. v^ , . V/ • , . r:v'/.. ..V
-ej=___^-ych=_Z^_z -ych= ^^ -rzy= ^jezeli=

rzeczy=ZsZ:; tej= '_ZIZ Jednej=J^ -ych=_i2;Zjedyny=Z:f

ego=j^Zz:-ej=j^ -ych= y^: zadnej=_>^-ych=

niz= \ wi^c=^ ^-e) = ^przeciw=ZAZ:^

-ny=ZZ^ byc-byt=:^Z_ gdy=:^gdym=^gdyby=,^

gdyz=_i^niegdys=^.:,^Z^^ nigdy= ""^^ kazdy

<^
dej-::!!,: ule kazdy=_^^_:^ tylko=Zr^Z tych=

^v t\ch= _

ZDANIA.

:szr:EZz^:^:^:^
ZTy

':jC£t~^ :^^J1-^^ ^M-^__^.

inf^::^^^

/ y-;.-.^^^^.

/-<v^.

..um=^^ t^jLn - b zJG/ts^S^

f"^--.,,j^
^^^^^^^

.i>-A-d^il-n_

-..U.^lz^.:,.^2Z£^^:

C w i c z en i e: Minister wojny zarz^dzil mobilizacJQ wojska. Fami- n

lia Michaliny wyw^drowala do Ameryki. Harcerze rozniecili ogien na 42

nizinie. Oczy wilka btyszcz^i w nocy. Jastrz^^b czyha na male ptaszki. 62

Inzynier zbadat instalacJQ naszej szkoly. Inwentarz zawiera liczne 83
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104 dziiaty. Piszemy coraz czQsckj dyktaty, Hilary nie moze rozwi^izac

124 niektorych zadan matematycznych. W takich klopotach mija im zycie.

V. Samogbska: u — 6. Znaczniki.

SamogtoskQ u-6 oznacza sIq:

1. w srodku i na koncu wyrazu

a) symbolicznie przez obnizenie znaku poprzedzajqcego o pol pola

glownego,

b) przez wpisanie znaku u-6 w spotgfosk^ podwyzszonq, ktorej wsku-
tek tego obnizyc nie mozna,

c) przez wypisanie, jezeli obnizenie lub wpisanie niemozliwe;

2. na poczqtku przez

a) wpisanie w nast^pujqcq spolglosk^,

b) wypisanie przed: /, i-j, je, k, szcz,

c) kresk^ spod linii.

Znaki ur, urz l^czg si^ ze spolgloskami jak u.

U przed r, rz oznacza siQ kreskq spod linii, gdy po nich nast^pujo

samogloska.

Zgtosktj wiu — wio pisze si? wio.

7 a:
~r^ '

''^•^^Z
/ ^^^ / ax^ , ^7?<^/

':^^,i{/s.^=^
^

^^-^ ^.^.^

^:::^2f^i^iAr:^^

C)^^^^^-r^ , ^7]^^̂

b: bu==7.TT= r .
bm=^^ du== J fii= y ;

chu=_5C-ku=^::>L:^Iu===_:^mu=_^ miu==_:^pu=I]^_^

33

i=2^Z^ siu==^J5^ .,-

cm

^jL-r^^

tE^
r^:^:xn- 7/^ zr^ ^

c: fu = 7i:;..gu=.j2i;:nu=i^tu=i_^wu=-^szu=^

^l^l==_il^ SZCZll= -

/y^

• y4#^

,

—

^/t r "J '>

2 a: uc= 3ii^i-U<i=1^2LZ"g==^tuh=:2;Z uch=Z2_

lit urz=j

Sloiiogi'afia polska



34

b: uf= m-ui=3ZZ^ uje= S^^ nk= W^uszcz='

£Z:r^Z 3A SZZaT S^-U-yn./..

ZH2

c: ub«=i;2^ub'=I^ucz=_^£^ud=Z,,^u^

ul-ul= ^ , un=_^ovy^ ^un=. ur= Ia^ urz=2X^ uso=^^

tisq == ^^L_z^ usio=__^ZX^ usiq

=

-Uzb = uzb'=

UZ=_yC_UZ = uz= r udz= ;udi=^ .uo=.7^^

^//^ ,
//y<y^ o , yiji^ z^^^£i^^^,...yW , y -J---J -^,

^^^^^_^^^

:^./S^^/i:::^,._.(f^ .Z_

--A-^^^i-'-r'^'—-'

3. Dwugloski au, on, eu oznacza si^ symbolicznie, a gdy to nie-

mozliwe, wypisuje si^ je alfabetycznie.

Jezeli au rozpoczyna wyraz, to si^ pisze a tuz pod pierwsz^ liniq.

r>/^ ~^V"vo , ^A -^ ^^^j^ , (/^-^H(/ r̂ V f ^̂ A—j

7^ \J^

f
/^yvxVy . ^.,_^^JLay\/

,

35

4. PRZEDROSTKI I PRZYROSTKL

5p6l (t)-WSp61 (l)=I^ ^^ ^ j^/yyl^rsj^^^ y^^

lZ_<ym==Ir^^

X..=A^JG^^

ZNACZNIKI.

Juz== -^-^ rozny== -^^^r- -ica=.3^ rdwny=^_^ tu=
^

jakiemu =^jg^jednemu=-:^^rzeczowemu= \a./^ ^ samemu=.r^Z^

?
wyraznemu=IZk.=3.;,.^zadnemu=^^ temii ==C^

-mu= 7 l<^az,demu= innemu==72i^ jedynemu=^Z±I7

takiemu= -^ kt6remu:
^

zDANiA. ijETzJiia::^:^

.^^^Z^^.



36

^>^tAy1 / I /-^^Z^L-k ..-^M jg^.

t.̂ "v^ <.//k^—/ A.>-A.y^ e /->usL ~ Ca,/\.-

17 Cwiczenie. Niedaleko rynku wybudowano duzq kamienic^.

38 Nie mozna juz zmienic tego systemu. Rozne przyczyny doprowadzity

59 do obecnego stanu rzeczy. Stefunia zarzfjdza cudzym mieniem bardzo

78 uczciwie. Rysiinki sf| milym zaJQciem dla niektorych uczniow. Kot-

97 piecuch lezy w kiichni na piecii. Puchacz wota: uhu. W Diinajcu to-

ns wiono szczupaka. Pyl unosi sIq w powielrzu. UreguluJQ swoj rachu-

135 nek. Udzial w zyskach musi bye lowny. Panic burmistrzu, prosztj

157 usitisc. Laura nie pojdzie na raut. Wujowie nasi poumierali na tyfiis

174 plamisty. Wspotzawodnik jest gotow do drogi mimo burzy.

VI. Grupy spolgloskowe. Znaczniki.

Znaki spotgloskowe l{|ozone ze sobj| bezposrednio tworzq grup(j

spolgloskow^.

Grupy spotgloskowe powstajq przez:

1. seisle zestawienie znakow,

2. wpisanie znakow,

3. zjednoczenie znakow,

4. kluczkQ.

1. Sciste zestawienie znakow spolgloskowych polega na

ich poliiczeniu za pomocJi tak malej kreski Jj^cznikowej, ze jej nie

mozna czytac jako samogtoski e.

Dla oznaczenia znaku u obniza siQ catij grupQ spolgloskow^i jako

jeden znak o pot pola gtownego.

/. bi (i)=x^ czi=x:^d]=:iCv: w==25u^ m]==j2^pi=j^

37

si=^'jl:^ si=:^: ib=:^::^ ig=-^ is=j^ ]w= j*2^iz= i:^:

I
gm= j2^ mg=^2^^ rb=J^^ rb'=i^ rzb=_i^ rp=i4 rp'=4

rzp=_fc rz=IT^ kp=Iji^ kp'= lH

l̂ j^rfn^-^^:^.
i—?-\f^ 7~\»V^ ^%^

^A.:^.^ , ..^ t^^y-^r-y^

:/^^_:.fP^j^,jya,cZ\:rc/cm-^7^;oJ^,^

4L:j^fn:Wj^::M-^-

l-:±
^^.^i^E^

2. Wpisanie jednego znaku w drugi przy zachowaniu niezmienio-

nego wygl^du t^iczonych znakow.

2. H: d==^n==lLZ-^=^^3Z^^--2:^'^=---^
t

tl= / wl=J^zl^^, il-^ J- ; il= -.^szl=_^^
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dzl^ .. .^..^... .^^ ,.

:gm^

jaz£_^: ^y\ Cir-

,

<^ . rl^^^^J/^ f^7'rl/M,^7,W

.

r, rz : gr= a?
,
grz=1^'"," hr= ^^ chr= ^ , chrz=_

ZJaa <i?(
'

. ±r==IR zr==

t'"^°^ JsZ^-rt?

ZZ^^t==: c/^ msc= ^s-s; sc= ,:/ . _ $c==_z^L_ msc= ^ sch= S^ sk= rp\

sm=

ks=zs:zns=:..^^ps=::^jiOE.^^

, Cr , fT "

^^^^^r-~^^=^^-.^^

39

/"TTX

±,j:^^

^^CNSL^^ ^ ^l^ , /-M»^ , £Z

^^jL-==^^^

z (w srodku wyrazu z=s): zg= ^'^ zk=- zm=

zm =^5L^zn=^ jg'-vy ,
zn=_r7^ X ^

zw= ^ zw-±.

wzg= z:^ _wsk= wzm=ly^L-^ wzm

riiezm=l,=::^.^I^ riiezm' niezn= wzn=

wzn=- wzw= wzw = niezb=

wzb= n//; pozb =^ICaLI^ niezd =:^=-,^:fi(^IIwzd=

pozd= Cpf/ • V^J^—-^
,
.^Ltf^-^

—

/<5^>-^ /—y^g^'^'^^^^v,/ /

—

(J\-^—

^

_, ^g3-<^'^7v ^ /}L/^

ZIX. .:^
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-^^&--^Z.--=---t3^^

M^ jZ«.=:>Z

szn:

-^--^^v^^---^^

^.:

3. Zjednoczenie znakow s-pofgloskowych w jednolity, charaktery
styczny znak.

ZgloskQ wrzu-wrzo pisze si^ wr^o.

J. r, rz; br=::i:^i brz= z£:;z dr=:r:^drz=:f,: fr==z
(^-

frz= y^I kr= ;^ ^ krz=_^^r:~N^;

prz= t:^ spr=:]c,:: sprz= <f^ ;:tr ==:

mr= mrz=:t;vr=i.

_trz= str=

z^

rm=_1^ rm'=I^I , rzm= 1^1^ rzm'= JZ ,^ is= a , is= _d ,

rw=IX^- rw'=il rzw=l2lZ rzw'=71, rsz= s ,_ rdz=„^ _^
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Mj^

_,_j!l^2P-^--'2i'i?-^-^^

^J^ /^>V
,
/-^^XJ fii

Zizz:cht=^c^ : chc

tchn

chc=Z,^/__ chm-chm'

=::g.^=^;,S3;::;:z:^S^

sz: bsz=_Z7^dsz==_Z^chsz==

ZZ^i^^S^^'^f^
m: km = n.: km'=.:3:^ mp=^rz/:,::22:^:2i_

43

4. Kluczk^ albo p^tlic^ nazywa si^ obwini^cie przedrostkowym w
(I H) poprzedzajgcego znaku lub grupy spolgioskowej, przy czym nie

oznacza siQ zmi^kczenia.

4 bw==Tr/ °i^ brw=i:^ cw==:.M^ cw'=:.^^czw=:^::^

dw=J^drw=I^^drzw=I^i;^ krw =^::2sjd^tw=_^trw =^

zw= l£: zw=

-^-A^

-^, szw=I]^Ez^dzw= 1S^
'

dzw=1^ szczw= jg/:

ZNACZNIKI,

WJasny=_X^ wiasciwy= <g^_, handel= ^
^

dobry= 7/
"

dobrze= (a^ ^ _ nie—= /fc- 7 dobro= ( y^ prawo=_X__

prawda=I<^^sprawa=_^zresztc}= v^przed=Jf^sprzedac=J^
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ZDANIA. ^^/<^^3 ::^79^;^ ^^

LC^rrl^rJ^^ h .K^-l ^^^^ '' "^^-^
"

C w i c z e n i e. W skladzie farb mozna nabyc tei-pentyn^. Fryzjer

uczesal hrabin^ grzebieniem bursztynowym. Nie kazda roslina udaje

siQ na glebach piaszczystych. Kupiec oplacil clo w urz^dzie celnym

na placii clowym. Ztoto zostalo zle zuzyte. Orlejta wylecialy z gniazda.

Caly nakhid spiewnika wydany w Wroclawiii jest juz na wyczerpa-

niu. Wanda wstijpita do klasztoru Panien Sakramentek. Franki srebr-

ne byty schowane w bri^zowym kutrze. Albrecbt, to cztonek starej

szlachty germanskiej. Oficer strazy granicznej wyslal swego ordynansa

na urlop. Tragiczne zajscie mialo miejsce kolo gJownej trafiki. Marchia

wschodnia miala skromnti powierzchnitj. Pszenica lozni si(j ksztaltera

od hreczki. Kazdy kwit musi bye ostemplowany. Wicchciem wy-

czyszczono sadzQ. Za licbszii prac(j, gorzej placii. Kminek jest roslinc^

baldaszkowatfi o kwiatacb bialych lub lozowych. Za chwilQ usly-

267 szycie gwizd lokomotywy. Wezwano chirurga. Kocur Macius mruczy

13

35

53

76

95

114

132

153

174

191

208

228

247
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der—dar= fV^ ^]^:Z^:^v^"^: 7T-derz-darz=:6

325

340

w piwnicy. Nieuleczalna choroba tkwi w organizmie brutahiego sa- 288

irapy- Strudzonego strzelca ostrzezono o pstrych bobrach. Dzwi^czne 306

dzwony sprowadzono ze Szwecji. Wycieczka wrocita ze Szwajcarii. '"''

Szczwot, to roslina o lodydze czerwonoplamistej.

VIL Grupy zgloskowe. Znaczniki.

(irupa spolgtoskowa zawierajjica samogloskQ, tworzy griipQ zglo-

skowti. Tam gdzie nie zachodzi dwuznacznosc w odczytaniu, mozna

griipQ zgloskowt^ zastj^pic grupt^ spolgtoskowi^, tzn. opuscic srodkowti

samogfosk^ lub oznaczyc ji\ symbolicznie.

Najcz^sciej uzywane sii nast^pujiice grupy zgJoskowe:

Txv^ - tier—kar= J-^ > ^^^ / •^^ /

->^7"'^^^^
..^.^..

J^ay^^
—

; ^^^^^^^ ^

^

-XZ y ; (2^^ ^^^^^^^^ ^^ ^ ^ .

^^ ^-^ z:^

fer=

= /^^ tyi" j^jn z twor—twor—twar= tI- <£:.„^ y

mar=; tj'z tworz—twarz== R •• ^7, ^^:^y--^i

kos= n^ • n^T/m-^ , nl - kos=2jC>iziJt,

snT^_-:^m= ri/:
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Or-, n^

-1 kep= jxjZi'lZIkiep=l_J^Il_I^

chem=IJjZljtiL,MO^^^^ cham=

.

chom= ^ //: //^ _ /̂ /y- chet=ZxjI2s/^Zy^ljL/zc\\o\ = ._7j

/ // /- chec=ZZC^CbrZr_ chec

=

J • /Jz^choc ==-jIi

Jr j(y j>- chew=^ - chow—ch6w=

bx.^ : /^: >^ - giew-g6w=v7^ ^77

kow=IzpIf^^C^^^
'-"

kas—kaz=_z:33Li^

jscr::^,./^:.^-^ rzes—rzys=

47

' c3$-«---vx '7

y

7^-^ - dow—dwo =_

daw=^jw^^ , q^y .
Zj^y ^_^ ^^ _ mow—mow =_^\^^1^^

7,^^::^^^ - ^ pevv—pow=l'^= <^r\Z,

_- paw= -q^ •• ^Jf^:^^'-^''"^ - zew—zwie __ ^ ;

^̂

C^ , j^ - zaw== ^ •• - tof=

itp.

ZNACZNIKL

Bowiem =_jli^ albowiem==Zi^lniebawem=I.=;i5Za^obowiq -Z

- zek=3^ powinien=1^171 -nosc=^ <F^ -



48

13 C w i c z e n i e. Cylinder wyszedl juz z niody. Koniisant sprzeda-

33 wal wagonami marchew, kartofle i rzodkiew. Koszatki, to gryzonie,

56 podobne do wiewiorki. Ksawery nabyl okazyjnie maszyn^ do pisania.

75 Bog i Pan nasz, Jezus Chrystus jest zbawcJi swiata. Bohaterscy obron-

97 cy Alkazaru woleli zginf^c, niz wywiesic bialf^ choi-figiew. Nie zama-

116 wiamy w Moskwie towaru. Moskiewskie wojsko zostalo pobite pod
133 Warszaw^. Na krakowskim przedmiesciu znajduje sIq cerkiew. Ly-

152 czakowski dworzec kolejowy goruje nad Iwowskim grodem. Jednym
170 z najgtosniejszych uzdrowisk polskich jest Ciechocinek. Otokar spro-

177 wadzil towar z Frankfurtu.

VIII. Przedrostki polskie.

Powtorzenie (I H, III 7, IV 5, V 4) i uzupelnienie.

Znaczniki.

Przedrostki tj^czy siq — jak wskazano w I H 3 — z pierwszym

znakiem rdzenia wyrazu. Niektore z nich pisze si^ osobno (1 H 4).

Bez= ,6 r X;^ ^^ ^,JyC>

49

o(i=:vZ£

A iiizs^zsz:

cJ--
\
K/t^- c£^ : Pr:

\ ^\ Pz

pod=zozz^jE;x

posp=

Stenografia polska
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^f^ \ xa 22::^::,

z^:,z, y\L^^, A'̂V^,I]x:^vd^Il_ŷ^ Xo ^

'7>^

^^^^

'::zZrr^

f^
Z:7 "- ^

±2^,^^

zz

2^^

ZaVJ?£^:U=>^-^^ 1..;737\Jn,Zmi1,_,^^

^ /^
7 oZ/'

przeciw =

przed=XIl^:22p^^x^Z:przedp=^^Z^^

Ivj^r.
"^jf ]

^£SLZ_^Z>Z^^gvIZ w. (we)

:

-roz=_^vj?_-

51

pol—pol, spol—spot, wspol—

w

/spoi— ^:i:,^xZ^_^,.=._zi^

r~^<r3S^^,^^fAZ^:>^Zl^^=L. na wp61= ^^ :^^

z(ze)= ^__o^^^^

^,,C-i5 _/7t^/^

_ciA.-—-^ :^.sr!2t. -^-^-^Z,_

>wX, ,-^#:

-_ za=Z'^i

ZNACZNIKT.

.^iY)d==lQI^ws!od== T)
^ p()sr()d=:07 ;i '^ posr6d= TQ

^?fcSZ^^=^:&:
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13 Cwiczenie. Z posrod wszystkich zawodow podoba mi si^ naj-

33 lepiej Stan kupiecki. W odpieczQtowanym niieszkaniu znaleziono od-

52 pis testamentu. Nauka odbywa si^ tylko przed poludniem. W zbio-

73 rach przyrodniczych zwracaly na siebie uwag^ wspaniale okazy zwic-

91 rzEit przedpotopowych. Fryderyku, przywiez z Bulgarii olej z roz.

102 We flaszce jest przegotowana woda.

IX. Przedrostki obce.

Przedrostki obce, podobnie jak przedrostki polskie, tjiczq si^ prze-

waznie z rdzeniem.

- abs=Z^Z!^Ab=:]^

1 arcy ^^ -Jlfc^^^J^ archi

-^ -^ 7 r~^ W liJ?

iz:i^::z:>^:=i:auto==jzjzz,_/z^ - ^=:&-^

<7V 7<^^^/, W - eks—egz=_^IiJ^2^_^::rsk -f^

^^^^^§: j:_in==_

kon==Zr!Ll

53

- re=_A_i_A, -r-^^^0^»%̂ , N-V^..zi

sub=_^ ^^?^^^zz£:^^

ZDANIA. :.:,^vZ:.:^^XyZ^ .# 7

i^SiLZ^-

^^,,,:_:2f^/^7^;
^^^^

ZIL

C w i c z e n i e. Bank hipoteczny przeprowadzil korzystnii trans- 13

akcj(j. Egzamin wypadl pomyslnie. Hipokryzja jest wad^ charakteru. 34

Automat jest chwilowo nieczynny, Szpital Czerwonego Krzyza otrzy- 54

mal siibwencJQ. Superarbiter rozstrzygnf|J spor na ich korzysc. Auto- 73

krata byl niekonsekwentny w swoim post^powaniu. 88

X. Przyrostki i koncowki polskie.

Powtorzenie (I lit. I, III 8, IV 6, V 4) i uzupelnienie.

Znaczniki.

Przyrostki i koncowki t^czq si^ bezposrednio z ostatnim znakiem

rdzenia wyrazu.

-cie=. -cia= -cm= -ciem=
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-C]e]==^ -ciami= -ciach=^ EX.

-ciel--ci6}=

.-izna—y ziia= 7^^:/^ 7^
,̂

-kolwiek=ZIXi

::3:;

_rL_-nieme==.

.......^^^^^^ ..^.......^^^^^^^^ _...^
-osc=I^-osc i =^s^,

-OS cie= -vMiL^^ -osci q = @- -X,. -oscJom == ZWy?/\ .Qscmi =

sciami=_x^^i;-osciach ==^̂ 7 -. P^(^ ^^^^g/^ ^^t^

-^osci= :M:^ -goscicj ^^^'zixir-gosciom=::^;: -goscm i

=

-gosciaini=^M^^I-gosciach=jLALjZ,,_^@:^2^y^.^^

-iwosci =

55

-iwosciq= 5r::^^Z_-iwosciom= -iwosciamii=^

-iwosciach=

-kosc= ZS) /^-kosci=Z^ ,_ -kosciq=IzMZZ^__ -kosciom =

-koscmi=2^^ -ko^ciam i=IZ^^-kosciach=IzMZ_L

7^^^;^^-^''^^

-krosc= zgi:.A/^ :,:^z^z^,::.z^/3crN^

r -chose = -SZOSC= _ya-,^ -zosc:=zzo:_yn ,_-ZOSC=_a izSz

jI^ :^o4t:^,:^L/^ ,^(Jw^,:jim.^^^^
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'

,j/^,±:^.^:,^Jlji^:^^:,.

^tf̂ jrj] :A
;^ 7 ;.^ r—"^Y^/ i-

W:-^— /

—

^yf ii_-owna==

t-^

-owĵka~:Zl,:^:,3L/ , ^TZsIh, -siaw - daw^

j!^,j^::z^^3^ -slawow==

-tecz-tacz-tycz =_

I

--v^- 7:^-tvvo - ctwo= / , -twa

=

.twu='

-twem= -twie= ^_ -tw=^ ^ -twom==-

M y,^ P"
-twanii ==/ -twach=/ ^ -twowy= / -twowego

=

jn ;n^ 7^
-twoweinu= / ^-twowym.=/ , -twowa=Zl-, -twowej =

-lWOWc} =
^ -twowe=/ ^

-tvv ()wych= / ^ -twowymi=/ ^

71^ ^
/^ 77 m m

^ -^—L^:r=w-d2 ^

^ ^

/:= :<::_ .^x^

I

57

//- tych-tach= fr^f-^^^^

^^

=^.

ZNACZNIKL

VrLec\e=JJ^.^ . ^ ,L przeciez=-^ rzeczvwiscie=_

naiezycie=.

wiasciciel= "^^^^^^ zamiast= V^ natomiast= ^^7^ ^

natychmia5;t== X5% mi^dzy= fc- ; pomi§dzy=_I2£=Z^

chociaz= 7^ ^az= Ip^ ^
jakz,e= ^

; jakzez=^g^ =^^^

jakiejze= rr:2e^I^I }akiegoz,= -/i? kt6z=Z3^jednakowoz=J:Q_^

_c/__zLgdziez=^?^l, kt6ryz==ZZ^ takiz= ^ bc^dzze= / ol T

jednakze=l^:sr ^takze= '

7 tamze= tenze=I

tychze= '7lZ^r6wmez==_^zI^ sprzedaz= ^T jakos= -/?^ -
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znAMl^:*::!^;^ T •!2ZI

'z^^^^^^^-i^^

15 C w i c z e n i e. Slabosc woli jest kalectwem. Zawzi^tosc wroga byla

34 bezprzykladna. Wi^kszosc obecnych zachorowata na gryp^. Obok
55 lesniczdwki znaleziono wiele skarbow, zakopanych przez uciekinie-

77 row. 2ycie owadow jest interesuj^ce. Nie kupujcie obcych towarow.

97 Miejscowosc Sasow posiada fabryk^ papieru. Wynajmijciez natych-

117 miast mieszkanie w siisiedztwie uniwersytetu. Olow ma liczne zasto-

138 sowaiiie w przemysle. Bolszewicy wymordowali bardzo wielu ksi^zy.

161 Generalowna okazala duzo przytomnosci umyslu. Furtian klasztoru

178 Ojc6w Jezuitow pokazat nam bibliotek^ kaplanow,

XI. Przyrostki i koncowki obce.

Przyrostki i koncowki obce, uproszczone wskutek opuszczenia

w nich niektorych znakow, umozliwiaj^ swym charakterystycznym

brzmieniem znaczne skrocenie w pisaniu danego wyrazu. Doczepia siq

je do rdzenia slowa.

-cja, -acja, -icja, -cjacja, -tacja, -tracja=

-C]l= / ^ -C]0 -cjq= -C]^=.

-cjami= ,_„-cjach=_ -cjom=

-cyjny, -tacyjny, -tracyjny=_^l ^-cjowac, -cjonowac=

cATV^rfr-V ,
p^l= f j^ -ista - ysta= 9 , -isty - ysty =_5^,,.

-iscie--yscie= ^\ -ist§-yst§= T" -isto-ysto = f-^, -istc|-yst^=5=^,

-isci-ysci= _?-^-ist6w-yst6w==Z^ "] -istom-ystom= r \

-istami-ystami=== ?l!^4stach-ystach=I5il,I4stka-ystka=^^^

O^v/

i:Z-istyczny-ystyczny=_i^i:fcil-^Z^._j^
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-_-izm-

I Z 9Z '^7Tr^. IZ oZ:
/^ ] qL - -cjonalizTTi= / ^/ , W - CJ ^ z

:

"zii
-giczny= •^Ml^

-tyczny, -tryczny, -tatyczny, -tetyczny, -taryczny, -toryczny,

-listyczny=

^:;£2::;:^::^::^^^^^

w^;;^/'^ - -tet-tyt=:2n_:^^^^ Qiii^-m/ ~

^/ ^ //
= 7 - -grafia= p J^j -^^^ ^.^ ...^..^ ^

-ficzny, -graficzny= -grafowae=

_r_-um, -eum, -i (j) um=Zfcl

T":t:t:^-^z

1:1^^:^^^^^^ y% - -usz. -i(j) usz. ?^

j^^^,jr^±^^^^^p^^^^^^^^J:^^^±̂

^

:^/j^^ V T> ;-:^f--r.I
±z:i:z^Jzz^

II^^^^IZZL^^^

C w i c z e n i e. Konkurencja wplywa korzystnie na wartosc pracy. J4

Rozmaite przyczyny spowodowaly deprecjacj^ pieni^dza. Komunizm 36

zagraza wszystkim. Eugeniusz jest sekretarzem w prezydiuni rady 55

ministrow. Rezerwuary z wodfj zostaly uszkodzone wskutek operacyj 78

wojennych. si

XII. Upraszczanie wyrazow przez opuszczanie niektorych

dzwi^kow. Znaczniki.

Napisanie wyrazu mozna iiproscic przez opuszczenie:

a) pewnych slabo wymawianych dzwi^kow b^d^cych nieistotnq je-

go cz^sciq,
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b) niektorych glosek stanowiqcych istotn^ cz^s6 wyrazu, albo
c) przez zamianq jednego znaku na drugi.

a—b. Opuszcza si^:

a-b: 1. a przed l-i-.ZZ:*^, _^CaZ.

2. c w zgtosce -sci:ZCn:zi:^ii^zi^^

3. d przed c-czcey/i::^:z/M-.=^

4. g, k, n w odmianie T^Yzymmim\.6w \ ZW

5. i,
J, y w srodkii wyrazu::^

2%z::

6. y mi^dzy 2 samogloskami

:

:i^^::

7. /-/ .- a) w rzeczownikach (slabo wymawiane) : -K/^ ;

^^^^^^^^^~~Z~2^^Z^ 2^
;

}/0^ : 5) ^ czasownikach (3 os.

1. p. cz. przeszt):_:223^EiIZfcZc) w imieslowach na -iszi/:

S^ ;:z:.^c:

8. 72 (=^^) w zglosce nzV przed t-cie i w srodkowej zglosc( ;?••

'^^^^^^^^^^^^^^

63

9. r, rz; a) w zbiegu spoJglosek: Hw, trw, twr:MZ^

Jh) w grupach sp6}gloskowych:^,s^l,:==^^.

z/t. 7r;w^:c

c) w zglosce or: '^y ,:zirz:TZi^fZzi:^izz.
T:

10. s w czasie przeszlym czasownikdw w liczbie mnogiej;

11. t przed /-c;

12. w przyimkowe: a) w wyrazach zlozonych

b) w koncbwkach: -owy, -owny, -owany, -owac,-liwy, -wski, -wszy:

-, (—^C^J^f^

13. i przed sz, dz: x:^: Tj\ r^; arp\

14. srodkowe zgloski, wzgl^dnie caJe grupy o charakte-

-rystycznych przedrostkach i przyrostkach

;
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15. koncowki, wyplywaj^ice z graniatycznego zwi^^zku

w zdaniu (Wiad. wstQpne 13): j2^ T, 1'^ O^v/n

:5—zZ: (s sif odwraca)

16. z koncowki \mms\ow\x:-qc,-jqc,-ujqc wypisuje sj^ tylko

q w gbrnym polu nad wyrazeni: "t^ TJ^ n^ ^

.p_^
c. Zamienia sIq:

1. c w ^ na koricii wyrazow (T F 3)ll.

sz ys! s (zazwyczaj w obcych wyrazach)0,

4. z-z "w s-s: J^

d. Ponadto:

SpolgJoski podwojne oznacza si? pojedynczo z wyjqt

65

kiem wyrazow zlozonych (Wiad. wst^pne 12):

dJ:^rr,
Jezeli powyzsze uproszczenia czynilyby wyraz nieczytelnym lub

dwuznacznym nalezy go doktadnie wypisac.

ZNACZNIKI.

Zwtaszcza=Il/ bezzwlocznie= for 7 istniec=

istny=^ -na= 7^^' .nienie= 7' samoistny= /f^-

ZDANIA . ;s;

_..i£_^21

zt^
Z#^-Z

Cwiczenie. Najezdzca przyrzekl nienaruszalnosc stanu ma- ji3

jqtkowego obywateli. Fabryka tytoniu w Winnikach splon^la w pierw- as

szym roku wojny swiatowej. Spis wyborcow do cial ustawodawczych 54

Stenografia polska 5
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72 jest do przeglfidni(?cia w biurach zarzi^du miejskiego oraz w poszcze-

92 golnych komisariatacli dzielnicowych. Dobrobyt w kraju zawisly jest

113 wcitiz od bilansu ptatniczego. Zarzf|dca oberzy zmienR dostawctj pro-

ng wiantow i napojow.

XIII. Liczebniki i rozne skrocenia praktyczne.

A. Liczebniki.

1. Liczby oznacza sIq cyframi aral)skimi nieznacznic uproszczony-
mi, kreslonymi w polu glownym.

Skrotow specjalnych uzywa si? tylko dla liezb okrqgtych, aby uiiik-

n^c wypisywania zer.

2. Liczebniki porzfjdkowe oznacza si§ dodaniem kropki.

1. ±.--:^.,^,^^-.^^^::-^::<^::: y r J ,ZYZZW -"

,„..,.^.,^ o /

TjamoL=-p(=M=-a:±l);J(2inMli 'p^h100- 4^^j,{2im:'^^.

,o// i^o

m. X5:iz.

3. Do liczebnikow dopisnje si? przedrostki, przyrostki i koncowki,
umieszczajfic je przed cyfrij wzgl^dnie po niej.

'
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,^^

y /^ hj /^ /L /L.
4^ /{j^^^ Ill .

4. Jezeli wygodniej, nalezy wypisywac cyfr? stenograficznie po-

dobnie jak i liczebniki nieoznaczone.

5. Lata wieku biezf^cego oznacza si? przez wypisanie jednej lub

dwu ostatnich cyfr (dziesifitki i jednostki).

Lata wiekow minionych wypisuje si? w calosci.

1909= .^; 1914= ji^

;

z r. 1957= -^.?r,-

1515=-= Wf5 ; 1795 = 1863=

6. Jezeli liczba jest powtorzona slowanii, wtedy si? to powtorzenie

oznacza rozszerzonym nawiasem.

1.500 tj. lysine pi^6set=Z_X- );

4,000.000 tj. cztery miliony=£_I
..,.//..,.

IZl£
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B. Rozne skrocenia praktyczne.

TYDZIEN= ziLzizXzLZ^ju::^

MiEsiAc= ±_.::kr'r^^
.«rl4w,-< _

22^ ?=ZJ2^i:^ ^^Z3-Miesi^ce oznacza si§ tez, cyframL

MIARY: a) czasu: seki]rida= 7rS
^

minuta= /p^-'

godzina=Zy^^ b) dlugosci: metr=2Zi^dm==j22iucm==^^2v

mm=_^22^ km=^;;2v2L^ c) p.owierzchni : m^=^^ar= a=^

hektar= ha= >n Td) obJQtosci: litr=l=:^hektolitr=hl=^z^.

m'=:2tz

WAGI: cetnar= q, kg=;.cv^^ dkg=:(^;i g«=IZ^cg==^

mg=Ii^i^ funt=

z
MONETY: zl=Z^gr=«:.^I;:M=2^;: fr= K=

S=l itd.

Miary, wagi i monety mozna oznacza6 takze znakarai pisma zwy-

klego.
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SKROCENIA: a) steiiograficzne:;M.==Zi^ itp-=I

etc.^'Z^ tzw.==c3;^tzn.«I^s^lnp.=.^^3^iak- np.=1^3^;^

jw.=^7 = "^7 Rwentualnie==2£!ZZi-espective=:^;:bm.==:^^

br.=2ZZlz. m.=ZZ^ub; m.=-5^ub. r.=i5ZZ^z. r.=^K^^,-

_7o- = O ^

—

z powazaniem=IZZ^z wysokim powazamem=

X
z uszanowaniem==-I5I^niniejszym=i;2:^^Pan, WPan=_.-^

ji:.
WPanowie= ::: dr=ZZhr -:^ksi^dz=Z2^ksi^z?=«^'2:Si;

brawo==Z7_^brawa====_ZC- Lw6w= na:
I K.rak6ws=:

Poznaii=l£j3^ Warszawa=_^(_ itd-

b) niestenograficzne: %=JlZ- %=~2l^Lc ^ 7

,

§=^—^11^

pierwiastek= "I _I^ rownolegly (le)= //_^prostopadly (le)= ±,

mniei= —Il^jak najmniej =-=*:s./=^,—_mniejszo^6=
V©

wi^cej== ZdE^mniej wi§cei=_2L

.nS».,

•^ =
?:z"'

Wl^kszo§c==I±Ll^^. p.== iZitd.

Imiona wlasne i nazwiska oraz nazwy — dla wyroznienia — pod-

kiesla si^ (Wiadomosci wst^pne 11), trudniejsze za§ do stenografowa-
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nia zwiaszcza obce, oznacza si^ fonetycziiie liib pismem zwyklym

(Wiadomosci wstQpne 12).
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ZDANIA.

'I

cfr__ yy^^^.

jIL -^^ X jA. y/ .

^^^_^^ ^^^^

fli^o

dZ.s.I^/Il_

JnT C# / /Ly^ J^. f T:/ -

18 Cwiczenie. Weksel opiewajficy na z\ 1.400.— (tysiqc czterysta)
40 jest ptatny 28 griidnia br. Kiipiec pragntjcy pozyskac sobie klientel(j

61 zadowala si^ niskim procentem. Ilosc bezrobotnych w Polsce wynosi
80 wedlug stanu z roku 1936 okolo 403.000.

XIV. Znaki pisarskie.

W stenogramach pisanych wolnym tempeni mozna uzywac wszyst-
kich znakow pisarskich. Gdy si^ tempo zwi^ksza, wtedy jedynie zdania
oddziela si^ kropkit w postaci kreseczki, wyjqtkowo tylko uzywa siq

przecinka. Inne zas znaki pisarskie niajti wtedy znaczenie pewnych
skrocen. (Wiad. wst. 15). A mianowicie

:

1. Dwukropek (:) oznacza: mowa, mowi, mowiono, powiedzial itp.

2. Pauza czyli myshiik (—) zastQpuje znane frazesy, cytaty
i przysJowia.

Wypisuje siq z nich tylko pierwsze, a czasem i ostatnie wyrazy.

1

\/^^^^

3. Znak rownania (
=

) sluzy zamiast wyrazu powtarzajJ|cego si^

bezposrednio.

feji^-:&^^O-^/-^,^^'EZ=ir^^^^^^ "ITEZ^

4. Wykrzyknik (!) pisze siq zamiast stale powtarzaji|cego siQ tytulu

a poczfitku wypisanego oraz zamiast slowa „Pan, WPan" (XIII B).

./ C^—-^
IAn rrlTU r:z - n>^- ¥ :̂'2mJtSiriL

2c^^^z=fc.^c,==&fc->^-3^
t

'^.
5. Znak pytania (?) wypisuje si? zamiast slowa: pytanie, pyta6, za-

pytal itp.

Cwiczenie. Praktykant sklepowy mowi swoim rodzicom o po- is

trzebie prenumerowania gazetki handlowej. Trafila kosa na kamien. 37

Jaki pan, taki kram. RQka r(jk(j myje. Wiadomosc o nieszczQSciu jakie 58

nas spotkalo podawana byla z ust do ust. Przedrozbiorowa Polska 78

siQgala od morza do morza. Wysoki Sejmie! Reprezentuj^c interesy loi

swiata gospodarczego mam zaszczyt przedstawic Wysokiemu Sejmowi 121

jego potrzeby. Zachodzi pytanie, czy ten wydatek byl potrzebny. "i
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XV. Spis znacznikow.

AB.Y=
A -i... J'..

Xalbowiem =I^anizeli =.^a:-^

az= ^; W7~

BARDzo==< <^ 7^: ^::.:.^^b^dz===zizz;iL:^

bede= z::::^ ij. /: /:;:>7/^-

*' — — *- f . .,_ Xbez= h""\ bezzwiocz-

~chociaz= 3^
rimQ== Ej'J bowiem= ¥""-

-dla mnJe=I»i£^ dla nas= -•^"»C>-

dobrze= £

E7 dokad==7^7^ t;^^ /^^

r::^ y^;^--
^Q^jj^ ^-A. xdotychczas= ^

sZiST^istiE^C^

GDZIE= Xgciy=z::.^

:::-i^ ::_:i^i=:

73

HANDEL=:±^

INNY==2Z^;2:r; zzr^^z::.

-= /^7^ 7=^ /f^ 7^-^^^ ^^~~^^~~"7'
YL==_3IM.istniec

JAK= :z: -f^ , -r^ -J , -^, -9^ - -•^^
, titrZfcn.^

-/—

^

/- ^vQ-; -v^'-;
-
zvr-y:?-::^?:) :,r^ v^ -zp

z:^--:^:--- zfi :^77-jeden=-^ i^7:j^7:f7:

^
..^...^^...^....^.......,^^..... ^^^... j:^-^j^-,^-^

"^^
:,.p^-'<j^^------j^ jestem

=

.......r^^' ..^^... ....-::3^..

nie jest' :;: jezeli=IZ__^iuz=..^^

Z' ^ (^ ^Q. <^ A /eZ :.

KAZDY:

kiedy = , ^ ^^ ,V •>/ ,

...Sf. V \ .\-<r. >/Q \/'2C\,

kto=7^77^:7?^:7-^^ ktory=
, , , , .

'^I^^^^^^^^
r r
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LUB=_

MIANOWICIE= :;: mi§dzy==„2^; Cyi^, T/^,,

moze= ^_^^ , Sj/lf s.^. SJf-..

Z^III^II^II^^

>—'»->»:y

NAD

=

jOSI^ nalezycie ==
1- naresz-

r^'ie= ^^,.^^_—I^naprz6d=Z!^lZ-a-<>:^A- natomiast=

natychmiast=^=^^;l3.^ij^^niebawem=^W; niegdys =.~^:JO '

;

nigdy=Z::?^Zr:i^Znigdzie==: niz=.=^:_z^z:zz!zz:_

obowi^zek= W_ '^^^zz:j ^^^.^...

n^'^F^: ^^7

poMoc=:
..c> r^ n. ,<^

^ poniewaz= C: '"

potrzeba==_,.;. W. (/- 1/. i

voyv\mmi=w:wi^;<^^ <^ qT^t prawo=<:: ctx.;

f

K^^ s-^^y

^ przecie=^Z^ ,IZZ^^ przeciw=::vCI.^7:XI.AZ^,M

^7^ :a/ ^/^:n^7^7 przed=XZZ^=^75^=-^sprzedaz=:^

::7::::::
przez=

"^; /', o) ' r6zny=:^:^.,..r^^:^,,.=ii rzecz=X;Xv^

.:xcxi±:.

g ^ y
,

sprawa=JZJ^\

^

X:^:3l:.^M^ sr6d=^
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OjTs^ J ,<~v^O.. -2 -^ z ^ ../TSC^,.,XAi2^

tak=' ..-rvf,.. Z^ /O/ /^

. ____ -, , ;_ tedy=__., :- ,. / tez=.

:3;i.=Z^J5z2^S^^
/ — J-—^ -J

S h 5m? V. \i W
tu=_,,__,___ :___^A- tylko ="7;

'77 7==

,!_ wewnqtrz= ^wi§c=^

Z. :f^ ?_-- fQ f, y^^ widziec—wida6= /
1 , ^^—, ;,

^

5Cr. .«*^ .7»^... : fCS ?>>>^. ./y/Z...

wlasny=^^; ^^^ >^^ vvia^ciwy=2?fct wobec= >r^

^ wzglqd== 77
"ttl:!^:

ZAMIAST=2m;^ zawsze=?.<2£i^ zewn^trz=^ .

7"^^"^

SI
!...

I

zostaC=t;:i7:e.3727£3;^272^

zresztc^= y / zw{aszcza=

"^^^"^^^^-Z^^^

vphy== / /^; >^ /:-^-^ 7 -

ze=» 7 / .
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XVI. cwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Pis mo nieskrocone.

Antoni Tatoii ~ Kazimierz Jablowski: m6j SKLEP. Podr^cznik
orgamzacji i techniki handlu. Czqsc I. Lwow, 1936.

1. Uwagi ogolne o lokalu s k 1 e p o w y m i jeeo
iirzfj dzeniu: K a n t o r. Str. 87.

^^ 7 ? 7^

f.

.1

2. Cecil y i kwalifikacje kupca. Wytrwalo^c.
Str. 91.

3. Cel prowadzenia sklepu: Cel spoleczno-go-
spodarczy. Str. 103.

E:fVl£Z£»Z--.i=^IiCu^

^g^z/,V;,z^ y
C<^1^:7?^^C^^

y

^^ / \ \/i'—.^

—

i
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"sJi.i£sJ2IXMZI^ i±s£2z^z^:^?^.^2:^^:j^

4. Ruch osob. Ruch mi^dzy wsiami. Str. 1 10.

IZ

^fc^fc^...^^

y^jo:^ijlrEz^

^p«A.=>_-i^_ 1.^^

^3ni^^

81

jla/x— I^ /^, *^ -^

..^.... .^. ...

Dr Sfe/an Gdnua/c; HANDEL DETALICZNY. Lwow, 1935.

1. Interesy handlowe: 32. Sprzedaz na raty.

Str. 72/3.

i^fSZzii >^...i

^^^-v^
T^

£.^p^^^^^

'Jll ZMMl£2^:=^^^

C O^^ h f^ ^'1^-^Y^c»o y^ .,v^ '^^ -

ateiiografia polsKa



CZlvSC 11

A. SKROCENIA LOGICZNE

Podane w CzQsci 1 skrocenia, jak znaczniki lub opuszczanie pew-

nych dzwitjkow, koiicowek itp., b^d^ice skroceniami stalymi i niezmien-

nymi ulatwiajsi tylko pisrao stenograficzne, ale nie pozwalaj^i jeszcze

na rozwini^cie szy'bkosci ponad tempo przeci^tnej mowy. Chcj^c zas

osiiigniic moznosc zanotowania tzw. zywego stowa wygtaszanego

z dowolnti szybkosciii nalezy stosowac skrocenia polegaj^ce na wy-

pisaniu pewnej tylko czf^stki wyrazu, z mozliwosciq jednak wiemego

odczytania.

Opierajfic siQ na logicznym i gramatycznym zwi^zku, jaki zachodzi

nii^dzy poszczegolnymi wyrazami i wzajemnej ich zaleznosci w zda-

niu mozna z wypisanych czfistek wyrazow domyslec si<j reszty.

Skrocone wyrazy mogii miec rozne znaczenie zaleznie od tresci

zdania. Jedna i ta sama zgtoska powtarzajfica siQ w roznych wyra-

zach, nabiera wlasciwego znaczenia dopiero w calym zdaniu.

Ten dowolny wybor skrocen w pol^czeniu z moznosci^i dokladnego

odczytania zanotowanej mysli jest najwi^ksz^ zaletJi stenografii w sci-

slym tego slowa znaczeniu.

Przy skroceniach przestrzega si? nast^pujficych zasad:

1. Nalezy bye bardzo ostroznym w stosowaniu skrocen, zwlaszcza,

jezeli stenogram nie ma bye przepisany pismem zwyklym.

2. Trzeba unikac takich skrocen, ktoreby nasuwaly w^tpliwosci

w odczytaniu, gdyz skrocenie maj^ic bye istotnym uproszczeniem wy-

razu musi bye latwe do odczytania dla kazdego stenografa.

3. Wszystkich wyrazow w zdaniu nie mozna skracac, chocby to

byto mozliwe, aby unikntic trudnosci w odczytaniu.

4. Nie nalezy opuszczac przedrostkow i skracac znacznikow.
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5. Bezokolicznik oraz wyrazy w liczbie pojedynczej i czasie teraz-

niejszym pisze si^ bez koncowki.

6. Liczba mnoga i czas przeszly oraz przyszly powinny miec kon-

cowkQ, chyba ze to z tresci zdania wyplywa.

7. W razie trudnosci w odczytywnniii stenograimi ze .skrotaiui na-

lezy dany wyraz na razie opuscic i czytac dalej. Ciqg dalszy zdania

naprowadzi na wlasciwe odczytanie pierwotnie niezrozumiatego wyrazu.

Stosownie do tego, co siQ z danego wyrazu wypisuje, istniejq:

I. Skrocenia poczi^tkowe |

II. Skrocenia koncowe I ,, , , , .

poszczegolnych wyrazow w zdanju
III. Skrocenia niieszane

IV. Skrocenia srodkowe

oraz

V. Skracanie zdan.

>

Praktycznym utatwieniem w nauce o skroceniach jest stosowanie

grup zgloskowych ze spolglosk^ p:

.^jJ,^^Jtlo^^^^/lL^^^ d-o-piq= A_^-L^^^_- d-o-pr =^_:_ / ^- „

d-o-prze=-^^-i^^^-^ d-o-pro=.^^^_^- d-o-prz^=^^-_

-d-o-py(pi) =^p.^/2l^^„,^d-o-pu=^-

^ od.e-p=_.=2^4Z_x_-_ p-e-p=_^_^^^;_/_^^^_^^^__

p-a-p'=^^^-_^,-^^^-^p-o-po=_^9^^^^^^-_.p-o-py(pi)=

.^^^^ p-o-pro=^ 6^°6^°6^^-6^^p-"-p^^-^

^^Az,.^_y^ pro-p=AJ1^^ (pop) :.
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I. Skrocenia pocz^tkowe.

1. Skrocenia poczj^tkowe polegajii na wypisaniu poczntku wyrazu.

Umieszcza siQ go zawsze w polu glownym, dla znaku u (6) obniza si^.

2. Skrocenia te stosuje si^ w wyrazach jedno— wzgl^dnie wi^cej—
zgloskowych, ale bez charakterystycznej konc6wki, tj. takiej, ktorej

wypisanie byloby potrzebne do odezytania wyrazu.

Bank= ^.i^/^e LC^^ be]kotac=j.^l^^Ju^^- 6„j3f3^_

benzyna=.^ •-^-^-^^--^-'^- ^^^^= f^ J ĈM.IlJL

d?bina= <^ L cffM^--^ delkredere=..^^.L^^ -^--^^ v-^--

dhigi= ^ l/^-^-^-- drugi=.<._^/"^^e-^^--dysko^t=-^--

duzy= ^ .-^-r^- ,^ /:> .i^^-^eroz]a= a _-*^. nt.

eskont=..t5r:ii^C^^^^=tt,-^-r2n_^ Europa=Ji2^^fl-^-_>—

-

-r.

- g^Sty==j2:rX-*o ^_5r_:i-
fortyfikowa6

#"'"

-a_A^,j>_ . /^I^ ^ 9 - identvfikowae=^^^i§cz -_
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kwestia== ^6^^-Jezec= ^ O-^ ^^ySL& -^^'C G<rf

yy Oey-^^/C/::?/

-y^

>- . /_ n - list, liczyc= y .;

los, iozy

c

=_„ ^j._^^2::1:&iJj2

t ^-7^ /O 6V - narz^dzie= --A.^ .-

.^ <L^.^.^Z^Z -^„. podatek=. _C^ •

.

(^y^ ^~^<
: T^ r _

pontyfikalny= O^/j^^ ^^_.^0^--^'P^mki=^^j

rejestr =w^ ^^QLja_^\^^^J^^^ r^ reklama= -v^s* • j^V^

.& V-Mt__.-.

cy/ V

>^

^r:^republika= ,>, : _^^-v^ I_ ,> ^- r§ka=

< \^ CJ ?/ ^. / - rzqd=V . -'^_. ,/\ . ~ skutek=
7n '—zg-yr

spos6b= (fo

trzeba=

^/ J^_^ trudny, triist=Y_L_^(__v^_jiY-^_'^

AT %/'-- urzafl= . ,^^^T'Zg--,^-a^

Avasz=jZ:

znowu==_

^/ 7-^

e

^-^^ wzdluz== r^. Ip r ^ /? ^ 7. -

_zn6w= ^ - zwyczaj= ^i/ a? ^,

3. W wyrazach zaczynajqcych siQ przedrostkiem pojedynczym lub
zlozonym wypisuje siej tylko przedrostek, ewentualnie dodaje na-

st^pna glosk^ lub zglosk^, gdyby zachodziJa dwuznacznosc.
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podstawny

=

t^-LjJ.t& - bezprzykladny=L£^^^h/\

^ -_ przechodzic, przesuncic=^

Bez

nadchodzic=-^

^ C\^--^sjII^^^-^^y^^^^^ Przed poludniem=_^.^

Js/ y\- ^ o/:^'^- wysiadac=^j^- jz^y^ /-^

wypoczynek= G " O c/ -^ C -

4. W utartych zwrotach pospolitych uzywa si(j Jako skrocenia gio-

ski lub zgloski poczj|tkowej bQdacej dla siebie samej bez znaczenia.

Tak czy owak= "^ / > y - tu i 6wdzie= , S -., widzi

0* - jak najlepiej=_jx/^ ,—mi si^= CO siQ tyczy=

(przedrostek naj w skroceniach l^czy siQ z wyrazem)

ZDANIA. _a.._^.2_k.^_^-^

riT>-~v-

C w i c z e n i e. Handel ma znaczenie ogolnogospodarcze i cywili-

zacyjne. Hurtownik sprzedaje towary detaliscie. Wiesniak nie moze 38

siQ obejsc bez narzQdzi rolniczych. IJstawy chronia handel.
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II. Skrocenia koncowe.

1. Skrocenia koncowe polegaj^i na wypisaniu konca wyrazu w polu
gornym.

2. Majq one zastosowanie wtedy, gdy wyraz posiada charaktery-
styczne zakonczenie, a wi^c przyrostek, grupQ spolgloskow^ lub zglo-

skow^ wzgl^dnie inny mamienny znak, a sens jego wyplywa nie-

wqtpliwie z logicznego zwi^zku calego zdania.

3. Jezeli wyraz zawiera samogtoskQ u (6), wtedy koniec wyrazu
zaleznie od potrzeby — pisze siQ w polu dolnym.

Adwokat, duplikat, fabrykat, syndykat=j:^- (^.u^

^.y- -</-^^_ ^C^ Xr

e^—

lA/.-—c

Y^ ^-zr:: ^jL^^c& /nt^
^ J-A_

l^^C/^s^.-aJL^L^ agencja, korespondencja, sentencja='

U^

^^^^^^-ly^-J^^^r^:^

byl, bii=.
; /^ /^ / 7^ y^ OPT'

yi"
jS^Sj^

Chrystus= ?? X.^ .'i^^.^i(i..JA--J^i 0^

t^>qs=. -uZa

. .. ^ ^^^
iiczciwosc= :

cz^sto= „ • /

_.;^_ J^

-^ - cierpliwosc,

.-ig^^:>

1^ cz§sc= 6 6^ S' ^ ^
-Q^-^

doktorat, magistrat, referat, rektorat=_'^LgLL^_irl ^^l.-^__

t^-~^Zl==^ v/^

7^ ._W^^^J2f2,
y
_-r.^^^
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7r/?^^_ / ^^/^ kandvdat. mandat=—^ ^ . r^, ^^.

^/ U ^

-

komendant. komisant, korespondent=

'^S^^ -^ .J^i-v^-il'-^" -^^^^ A

monopol=^^^^j^ ^^^M-J^- mus=

/ - a.Hi natura=

OL^/--^ / --

f f
- panstwo== Ct^X]3*^ ^^^^"L^Ci^—~

k^ ^^ S^ ^1- -^-^ Dlatnosc= l^^ ,

M
.-^ skarb=_ ;_-

r_ senat=

^_:poj^cie, zycie=_

—

weksel=

o
^

^ szczupak =_^^r

^^^^^^„:,,-^ wczorai= ^—/-^

wiecz6r=
V-v^ v_A/2' »-^V~J c^A^

^ ._^^=
"^^ ^^^ ^/"^ -2^-11- wniosek=.^1 ^^l^^LI _

vS> ^ _ V@_^ -®

y\ aJ^ - uprzejmo^c, wiadomosc=^^ ^^l^^^M^a

J-CjCts. I- O- (^^^

vS>
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ZDANlA./^d. ^i^^ o - e^ ..jz^.

^
r f ^

A^'- 1^^ OL /^ ni_
^

r V*_^a/X /£p

je o-c-. 1-1^. ti:e__^-_^_±l.

15 C w i c z e n i e. Emigrant czQsto traci swfj narodowosc. Naszemu
35 narodowi jest potrzebiiy wyksztalcony stan kupiecki. Ta sprawa wy-
56 maga specjalnej procedury. Po zamkniQciu sklepu pracuje si^ zwykle
77 jeszcze dose dtugo nad za.sztosciami bQdqcymi tematem ksi(jgowania.

III. Skrocenia mieszane.

1. Skrocenia mieszane tworzy si<i przez wypisanie tylko poczfitku
i korica wyrazu.

2. Uskutecznia si^ to przez:

a) bezposrednie pot^czenie znaku poczqtkowego z koncowym,
b) nadpisanie znaku koncowego nad po-czqtkowym,
c) podpisanie znaku koncowego pod poczqtkowym,
d) przekreslenie znaku poczqtkowego, koncowym.

3. Kazdy z powyzszych rodzajow skrocen zaczyna si^ pisac w polu
gtownym, wzgltjdnie dolnym dla znaku u (6).

a. Bezposrednie pol^czenie znaku pocz^tkowego
z koncowym.

Latwo czytelne skrocenia pocz{|tkowe l^iczy si^ bezposrednio z za-
koriczeniem tego wyrazu, tj. z koncowk^ gramatyczn^ lub z przyrost-
kiem. Tym sposobem uwidocznia si^ odmian^ rzeczownikow, przy-
miotnikow i czasownikow.

1. Koncowki.

Azio= -^, -^^_-_ hezp\ec7.ny=j2^, L^

'I', i

yo. \- _/: ^.^,
--y-S.

A:

-'^ ^
<!\^U-^ _

istota=f^ ^ J^-^ J-'^^-, -T-^^ •' // 7''^-- Jezus=^ A^l:^

<rs^ 0^ C-s^ ^ -- -^ezus Chrystus=^^^^.-:^^-^ —^_^j^s^^L^:\^s^

ludzie=^, J.A^J^rA mimowolme=L^robecny=X

^_V'^.obywatei= J, J-,.J---. , J^' '^ ^ >
(.¥-/--

og6t=^,_^ _^^^.^ '-. pewny= (^,^0^.0^

pow6d= c^, CJ, Lf, , a^-.-^Cj^Z^^1^^^^0-^^

1= ^:--.v/^-/ -J^- sposobny=_€e^. ^CsJ'.-cJl'--

towarzysz= Co , Lr-v^ '_ utozyl== .^ - zasiuiyi=^, .^^Z- -^

2. P r z y r o s t k i.

-de: dotkni(fcie=£/]ll__polkniecie=„ili^^^:^—^ przed-

rozum^

-siQwzitjcie sr6diiiiescie=. szczescie=.

-del: drQCzyciel=.

stawiciel^-T-^:::;^^ r?czyciel=

-c)a: administracja=Ji^zl=i:

^ naiiczyciel=- .,
przedjT^

wierzyciel=„

cywilizacja=^^^lll =^-^
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kadencia=.

stacja=.

_^demokracja ==-/^ , instalacja, instancja=z^

legalizacja=»/i>::::l__^stabiiizacja=Z_ ^

tran.sakcia= L.^'

-ik: c\hv,n\k=^n kierownik= ^-^^/"^_^

-m.- chrzescijanin=-/^&^termin=_i2:'—r__

isko -ysko: nazwisko= ^/V stanowisko=_X-^ cmen^

-tarzysko= Jp^/~^ -

-fzm, -cyz/n, -/i/zm : Hberalizm=_Z_^optymizm=J:^

pesymizm=^ klasycyzm=.^3*/^ stoicyzm=_LC- patii

- tyzm =c= r/ reumatyzm=_^^ romantyzm=

10-

-izna, -yzna: gotowizna=-2^, ojcowizna=_

m^zczyzna== X-os^^ ojczyzna= sjP^^^

do^wiadczenie= e/j.^ ^
-me, -nienie: cwiczenie==

posiedzenie= OCrr:^ przypuszczenie=_'^,,^^ _ przysposobie^

-me=^i?.-w ^ przyzwyczajenie=^^^C:::^ stowarzyszenie=iL,^

ubezpieczenie== l,^ . jL.— uiszczenie« V znaczenie =^,1...:^

ic: cato^6== <p/, chciwo^(:;=j3C_ doskona}o^e=_-osc. d^^^

ewentualno^6==j:23;^_ formalno^6= / „^ ksi^gowo^6=^2::^_^

^1

iJ

ksi^zkowo§e-_^:Z@_miejscowose=-i.=??^m^ciwo^c=JgL

odpowiedzialnosc=^-^oszcz,dno^c=^^przedsi,biorczosc=_

_gi;_pizytomno^c=-^-^ punktualno§e=_^ sposobno^e=^_

szlachetno§c=_ vfi_ ^cislose=j:S^,_ umiej^tnose=__2^_ w^t^

r:pliwo^c=_£f_ wielko§e=i@_ wyrozumialo^c=.4y^&^^-^

-dt/^o. s^«;b: bezpieczenstwo=jZ_biskupstwo=/^.btor_

-_goshwiehstwo=/L/lb6stwo=vC_chrzesciiaAstwo==.^_

'^
^

gornictwo= -/j/—,

—

= /
,
minister^

duchowienstwo=.^^^- gospodarstwo

gwarectwo=--£J^^ hutnictwo=..a-^kupiectwo

-stwo= .^ nabozenstwo =. naMadowmctwo

nauczycielstwo=.w^obywatelstwo=Xpeinomocmctwo=

jS__ pismiennictwo=/^
posrednictwo=A- przedsi^bior -^^

-stwo=X ptactwo=_^_ spoleczenstwo= sZl swiadectwo =

= Od uslawodawstwo, _

Cjl towarzystvvo, towaroznawstwo

L,stt?pslwo=/ wojew«dztw()= ^>-^-. zwyci^stwo

-^; fakt= A koiisuinent=/a/. kredyt=.^--^

/"

-te^- autorytet=-/. fakultet=_X_uniwersytet=
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-tyczny : autent} czn} , automatyczny= ./^faktyczri) =y\

pozyteczny= C/lX praktyczny ==^c/X systematyczriy=

-tywa, -tywny : akredytywa=^^^^ dyrektywa =__

inicjatywa= / ^ kooperatywa=/V/, autoratywny=

negatywny=^^^Z --

-um: gimnazjum=j2l^ gremium=_^J^,konsorcjum=/V^,

kuratorium==^ , liceum= ^,_ prowizorium=_C% ,^ semi -

- narium =_/JL^_ ultimatum= _J___:^

-ura: faktura= / , intendantura= /"^
,

literatura= J -

usz: akcjonarjusz=^-r:!v^^ notariusz= ^yy -

ZDAMA. ..</^.^ ^
—I—L*r—.^^^rs_^_^r._.*,,..,V^ C

M

•i'

1

C w i c z e n i e. Uczciwa konkurencja sprzyja rozwojowi handlu. is

Posrednik pobiera honorarium obliczone w procentach. Umarl jeden 3&

z ostatnich uczestnikow walk o niepodleglosc. Ameryka jest ojczyznii 57

trustow. Chrzescijanstwo odrodzilo upadajiicy swiat starozytny. Ry- 78

cerstwo polskie szlo w boj z okrzykiem: Jeziis, Maria, Jozef. Uroczy- 96

stosc sw. Michala Archaniola obchodzimy 29 wrzesnia. Traktat wer- us

salski mowi o panstwach sprzymierzonych i stowarzyszonych. Znak 136

na towarze zwie si^ sygnaturj^. Bronislaw wsti^pil po ukonczeniu gim- 157

nazjum ogolnoksztalcJicego do liceum handlowego. n*

b. Nadpisanie znaku koncowego nad pocz^tkowym.

Nadpisuje siQ znak koncowy nad poczfitkowym wtedy, gdy bezpo-

srednie ich poJj|czenie czyni skrocenie nieczytelnym lub dwiiznacz-

nyni.

1. Koncowki.

-ac, -am, -asz. -a, -amy, -acie, -ajq— _„ . /,
^ /^.

I .1/

-alem, -ales, -at, -alismy, -aliscie, -all-

V

-^

obradovvalem^'itl-^JJ^J^J^-Jr^^
7j^

^^'-t
-?, -isz, -i, -imy, -icie, -q=

•Hem, -iles, -il, -ilismy, -iscie, -ili=

/^

7^ 1^ f /

in6vviltMn= ^ jO /'

qj-'-nj' "h ^ -^

-q, -esz, -e, -emy, -ecieie, -q= -^-, /^
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-elismy, -eliscie, -eli=

V

-'—•- ^^^cierpielisiii}

/-^../-

-ajcie= ()dprovvadzajcie=- v^.

-ijcie= pizyizeknijcie=,.Z^'^

-owac= L^ dzi^kovvac= d:r^-^- renlowac== -v-v<i
-

-qc, -jqc= 2l^.j _ d()cliodzqc= _<2^lZ'^^_ / ^ fflu-'^

-qcy, -jqcy=^:r: ,-qca, -jqca= r'^ce, -jqce=

, L .^ ^Q . . .,„^f^ -^r

-qco , -jqco=
^^-^

badaiaco= /^^ ^, lekcewaz.^co=.

-qcq, -jqcq= napominaj^Ccj= 2C^

•owatem, .-s, -I, -ismy, -iscie, -li=
V_>^ vX? ^ ^

deklamowatem=jg:^^, ,^:^„_^:,^^, d:^ _<^:^ /^. -^-O

s/i^ - ^y

-Z>i/m, -6i/s. -Z»t/, -bysmy, -byscie, -by= __
(P (/ l/^ L^ l^

(A' (P ^
rysowatbym= ^ _ J^ _ ^ s9-^ d- , ^

,
-

^ /yiA iP h

2: j:^

/zy, -na, -ne=
^ ^v/^ --^^ ^"^^ ^^^
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^
./-w/^^ , 1_ ,-UL^^-Ss-

-5^^, -ska, -skie= , , , , z , ,
^. ^

J palestynski= _^ ,^^^.^Lr , J^ ^.<^ jL^<i^_,

, cT-V?

/ <rV?
.^/v/^; iz ^L^^^jw

-szy, -wszy= fj^. pozniejszy=.^^ przygotowav\'szy=

^1.,. uralowawszy= a/ -

2. P r z y r o s t k i.

-a/, -alny,. -alna, -alne; -alnie= ll. . , ^- ^

admiral=^X-mineral=j2L_2'__^ceremoniat=-..^^_^"!^X^

..^v/
jL^^.^genialny=j2. ^ momentalne=^

-at, -et, -raf=_„i, alegat=_^Z^ komunikat==_Z?_^unikat=A-

koinitet=/^_,- kwintel=.^;i_^ majorat=_^

=..^^praktykant-=X.^- reprezentant=J„_^
-ant, -ent

dyrygent= j^__^ dysponent=-^^—,fundament =--,^

-ae, -cje= w draniacie= _,_ nieszczQ^cie=-

Stenografia x)olska
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^^ poj§cie=-G ^ przyj§cie=.ZN.—^ atrakc)e=_l

-encja=^ L^ egzystencja=j:iL_-, ekscelencja=.-B ^

eTninpnrja= ~7/ = ^ inteligencja=^C^ ^koresponden-

=cja= /"A

-arz =

- tarz=ZH_=.-Z\

bibliotekarz= ^,. inwentarz=_Z:^^ komen-

preliminarz 6/.

-er, -or

kwizytor= r^_^dyrektor=^A^- reflektor=„.Jl^^- sekwestra-

T
-tnr= rip

^ spedytor=_i2_r_

r

/^ P r r p
-ik'= • a1emhik= « ^

arszenik=-»^ = t^, sjowmk= o>^ -

-^a, -istka, -ystka, -astka=^'^j_^ gospodarka==/S), pizekupr

-ka=_.,a^.^ lrumieMka= ^l2^ zasadzka=^^^_ piaiiislka==_<dl_,_

konseivvatystka= Z3, seiniiiarzyslka=_<^^ raiitastka=

-f^a, -f/^a, -istyka, -ysty/ia== L_ iM()nika= JL^_^, akustyka =

^ = -^ . formalislyka= a^_,__ poloriislyka= c^^ rouiaiiist \
-

A* -^

- ka=^.^__ dentystyka= <^^ _^

-/fl, -;a= L_ anatomia= ->^^ artyleria =

buchaiteria= ^ epilepsia= Z.,_ geoinetria=^2^.^JugosJawia =

1

= 1^^. buchalter=^'L^makler=ji^mimster=_2L^ i

y9, Monguncja=t^, prokuratoria=X^,^ teologia= ^. - _

-fs/a, -ysta, -asta, -ca= ' anarchista= .,^. gimnazja - _

„4ista=^', idealista= /', kapitalista^Z*, komLinisla=/7 _

legionista= ^. licealista= J^ optymista= ::?Z ,
pacyfista=i^ ,

pesymista=iS/, pianista=/V realista= J _ socjalista^ «J ,

statysta=_/'_entuzjasta=.^^, dow6dca= ^\- zarzcidca— .^"V^

j^ ^^ <f^ 5^^^ j^-^ ^ ?^ r-^

-istyczny, -ystyczny= , , , '

^ 9-- 9--
. /i^ /?^ /i'^ n'^^

^
: rewiz]onistycziiy= v// , V/ , v/ ^

-izm, -yzm=^L egoizm=^_^ idealizm=_^ ,
kosmopoli-.

A A /^
4-

•

-tyzm== Z? ,
krytycyzm= ^.„^ reumatyzm=^ ,

stoicyzm=^-.

-liwy, -a, -e=^, . —-— ,— J
drazliwy= <'

,

c<-^y^.dyj-.y^--^j-^^''^^^^^^^

(S)
^

~nkc.= • niewypiacalnosc= ^::r7'

~um, -f«m= i::.audytormm=_^i konserwatorium=z:\_.

sanatorium= a^ -^

_u;-a=
'-^

.• architektura= asygnatura= J,^ ekspo__
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- zytiira=J^ , inwestytura= r^ ^ _ karykatura= .-^^ matiira=_

^ , _ prefektura =-iiZ, temperatura=J^ ,^. tynktura=_ Zr!_rL„

= /-• kwestionariusz=z:iizL sv£natariusz= // r_-usz, -msz=J.i.^ Jiwestionariusz=4iiZ^sygnatariusz:

WYRAZY ZLOZONE. Czarodziejka=j^__drogocenny=

C/1 ,
dzi^kczynny=£A

^ _ ta twowierny =._•/ ^ miarodajny =_.^__,

clilebodaw ca

=

Jd^^^^^ -czyni

=

_J-C ^, ^ d oinokrcizca

=

-\vaica=x^,„barometr= ^^ termoinetr== C ^ b

02^^. wino-

urmistrz =<!_,,

drogomistrz ^Cy^ ^
ogniomistrz== ^-^ ._ zegarmistrz==_^Sv-^

r^kodzielnictwo =.
r
^ nik=.

n
-niczy= X^ plasko-

.
.

rrzezba=ji^.,_ piaskowzg6rze=^;^ ._ .r:^

ODMIANA. Oficjalista= ^' ,. y_ ,„^I..^ ^_, ^-{^^^.^

specjaliscie=,i^ _ascet6w= ^,_ przvmiotniki= ^P" ba^

-daczom=jL^ pacjenci=_^^dziewczynce=^.,dokumentu =

iX-r- spadkobierc6w=^ €er\
^
operator6w= -C

_ rzetbiarz6w=\b

malkontenci=j.ZX- delegata=^ w materialistach=V^>^£

arbitrazem= "7 w Stowenkach= ^>^ ^

ZDANIA, ^-'rr^i2^_^„^/7^.^^^^

^_za.^_.^^ r
/

.^^_2il

-a dv^..

_£2t_ -<av-- u.

--e^ ^ . J j:A.^£c^
ysfl-^ /'/ V

. oArrr_ , c^.^.z_=_.^a^L_(^.!li:z_ -^

.a?_

T-
,v^"-^

5 C w i c z e 11 i e. Pierwszti myski krola Jugostawii po wstqpieniu na
1 troii, bylo wybudowanie za przyktadem innych wielkich monarchow,

54 wspanialego kosciota. Byt to hold dzi^kczynny, zlozony Panu Bogu
3 za szcz^sliwy powrot do ojczyzny po ci^zkich latach wygnania. Spe-

95 kulaiici rozszerzajq czQsto korzystne albo niekorzystne wiadomosci
14 o spolkach akcyjnych, zaleznie od tego, czy chcq wywolac zwyzkQ
'6 lub znizk^ kursu. Akcyjne zaklady gornicze zainstalowaly motor

»
.; Diesla do nap^du maszyny elektrycznej.

c. Podpisanie znaku koncowego pod pocz^tkowym.

Znak koncowy podpisuje si^ pod poczqtkowym, jezeli w opuszczo-

nej srodkowej zglosce jest u (6) albo gdy koniec wyrazu zaczyna si^

samogloskq u (6).

1. Koncowki.

-«/?, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -uiq=_y^'21,_-̂ . ^^ ^^^

1,. bagatelizuJQ=_^^^'^2;- za)mu)esz=^_akceptuje=^rrv^

fabryku)emy==.-3^^^2^kalkulujecie=^=^^^:^::l___ratu)ci=«_jv^r^^

u-ny, -u-na. -u-ne. -u-nie= -^^-^-^.^ .i_absolutny==
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:^ ,_asekuracyjny =: .-rwr^,/^ dobroduszna ==J^dyskusyjna=1^

egzekucyjne =.i!5i^_^^kons tytucyjnie=Z^, produkcyjnie=
-^

-ujcie= ^ •• darowujcie=^.:^^,.-::—^handlujcie=

licytujcie==-^

-u/qc=.^_^_^budujqc=-;^-^^ kierujqc=

-ujqcy == ^^^- -ujqca= ^--^ -ujqce=^

-ujqcym==-.^^^J^ -ujqcymi^

: reklainiijqcy =

u}qcego=_,_^^__^^, -ujqcej= ,^_yi , -ujqcemu=

, -ujqcych=^

^-

spekului^cego=4_/2U -e]= A^-yt-^ -exnu=jl^^^ winkuluj^-

-„cym=.l^/U-ymi=J^/-^ -jch=±:2jl^

7
.iijqr.n=^^. j interesu]4co==..^^lA-^nast§pu]qco =^7L_yiw/^-

-u]qcq= ,^j- ^'- magnetyzuj^c^=J2^^^—<.wiruj^cq=^

2. P r z y r o s t k i.

-u-at=.^^j_ trybuna!= (j,
-

-M-o%=^^,,^^ZLkoniunkturalny=z:\„^przypuszczalny=,A*^

-u-ar, -M-or==.^ repertuar=l^_^rezerwuar= ,5^„^_ egzeku -

-tor=^-p^ konduktor=/^ , konstruktnr==/7), kiirat()r=

prokurator=X.^ reduktor= v_r_
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.u-ra= _ _=.^_^ adiutantura=-r»^_=_r-f^ koiiiunktura=Z2v^=

/;\_ makulatura=,^ = ?.
,

,

_striiktura=X--^-4-^

-u-arz =^ _j_ cyrkularz=j5!^formularz=y^^ raptularz=2^_-

-u-cia, -u-c]a=^y^ uczucia=4,.^ asekuracja=_.=»^:--^

inaugiiracja=^:-::C^ komunikaqa=/5.^konstytucia=Z5^

manipulac)a=X..^^^.;^_^-spekulacja==j^^_,.^^:^^

-«-cze, -n-rjP^,^^

:

poczucLc =_£,..:::::_ instytucje=^5^

\Q=r^^r^j::^Zl^ kapitulacje=^.^ezolucie=
insynuac]

-„-e^. -«^e^=_,^ marmurek= -Z., frasunek=_^ pakunek=

i; rabimek, rachunek, ratunek=^Vs- sprawunek=4^vvize^

-runek=^ ---

-a-enf=,^= dokument= 4^. instrument=-/^,- monu-

-ment= %J-r prokurent=.<:-^- -^

-u/f6/;= ; • artykiil=_Tr^;,, protoko

-«-«m=_.^absolutorium=:% . indywiduum=-.^

WYRAZY ZLOZONE. Dobroduszno samob6j_r_

stvvo==_a
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ODMIANA. Debiutowac=_^^/_.. konsumowal=^^^^

posterunkom=JliL^ rabunku, rachunku, ratiinkii=_v_, vvai uu

-

*-ku=_7_^stosunk6w=_/X ai'tykulii=.^«^^rytiia}6w= ^ , od-

jrczul=^ ^X_^ewakiiowaIiscie= ;^..^^ po7.w61de= C_

/) yy

^ L^

16 C w i c z e n i e. Koniunktura eksportowa Jugoslawii ksztaltuje si(j

obecnie zwyzkowo wskutek hiszpanskiej wojny domowej, ktora wpty-
58 n^la ujemnie na hiszpanski rynek eksportowy ryt i dlatego ceny ryb
77 jugoslowianskich zwyzkujq. Duzym popytem ciesz^ si^ zwlaszcza sar-
83 dynki i sardele.

d. Przekreslenie znaku pocz§tkowego koncowym.

Przekresla si^ znak pocz^itkowy wyrazu jego zakonczeniem jezeli

opuszczony srodek zawiera samoglosk^ i-y.

1. Koncowki.

'iwac, -ywac: przyshifflwac=-^y?^L-Obdarowywac= "t^^

odgadywac=_,_^^^ przygotowywac=^_=_

ODMIANA. Przepisywalem =J^^._J^. f- 9^ ^^^"^^

,
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() t rzymywan
y= \ _,,_ \ _. : \^^ L _ = .X^^A . =_\_,,—!

—

--X^,— \ __

K ,. fc_ A^, i^""- • A~^, rozkopany=_x^ rozkopywany=

^/'^
,
przywykal=_^y^ , utrzymywaliscie=3I ,^ dostarczyjn.

-cie= (5^^ , wyrzucicie=^j^ ^,__ przechowywano=_

kapitalizowan^=-XH^--i_

2. Przyrostki.

-fa, -fa%.- religia= /_,. historia=^2*,JfiIialny==^^.^ , ma:

demokralyzacja=

-terialny= z?/^^^^, lerytorJalny=_

-i'c]a, -y-cja: elektryfikacja==

^/g ^^-^ . ekspedycia=..^^l__^ inwentaryzacja=_

motoi7zacja=x/ ^ siibskrypcia=_^:^: ^

-ik, -yk: dziennik=X^licznik=_^l^potudnik=±_4_.

robotnik=_vJ^ historyk=_^__r

—

1= 7/A . lechnika=_Ll

-^ /

-//ta. -i/^a:
mechanika=J^^Z:^.lechnika=^X-fabryka=

mateniatyka= ^/^ statyka=J_^statystyka=J^^

-ina, -yna: dziedzina=^^ maszyna=.^- przyczyna=^.i^

wyzyna= d".-^

-i-czny, -y-czny: egoistyczny= rC2^, ekonomiczny= /?i^
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apod y ktyczny =_:^__ atmosferyczny=_jr^ ekscentryczny =^v3^„,

statyczny= .^^statystyczny= b -

-icznie, -ycznie : choreogiaficznie^= ,XXS^ kategorycznie^

,, optymistycznie=^:^Z^

-osc: publicznosc=_^^ starozytnosc=_X-wrazliwosC=_^

vvstrzenii^zaiwosc=_y^_ zioslivv()SC= JS :;__

ODMIANA. Architektonice= / fabryk^= ^
dziennikarskimi==._^Zll__.fizycznych==_

^3riJ^LJi

-ZX,

_6%-^cx^

16 C w i c z e n i e. Statystyka wykazuje, ze ludnosc Polski stale wzra-
38 sta. Odrodzenie religijne ludzkosci pokona kryzys materialny. Frek-
60 wentanci szkol wojennych rozwi^zywali cwiczenia z zakresu strategiki.

80 Ekspedycja podzwrotnikowa znalazla si^ w sytuacji krytycznej.

IV. Skrocenia srodkowe.

1. Skrocenia srodkowe polegajji na wypisaniu srodkowej samoglo-
ski wyrazu w polu gomym.

2. Skrocen tych uzywa si^ na ogot bardzo rzadko i to tylko wtedy,

tM

%

gdy wyraz w danym ust^pie czejsto siQ powtarza, a pierwszy raz do-

ktadnie zostal wypisany albo w utartych zwrotach.

3. Wyrazy ze samoglosk^ a nadaja si^ najlepiej do tych skrocen.

rJl'-"- '/O C"^ O^ _^J^'C^L..^^O. ^h \jyzy^

C w i c z e n i e. Ligu polsko-jugostowianska urzi|dzila w salacli mu- i6

zeum przemyslowego wystaw^ sztuki poludniowych Slowian. Dobrze 36

rozwiniQty przemyst i handel s^ dzwigniq dobrobytu kazdego spole- s?

czenstwa. Ludnosc witata entuzjastycznie oddziaty armii powracajiice 79

82
z manewrow.

V. Skracanie zdan.

1. Skracanie zdan polega na opuszczaniu calych wyrazow w zdaniu.

Ma ono zastosowanie tylko wyji|tkowe, gdy tempo wyglaszanej nio-

\vy jest nadzwyczaj szybkie.

Cliche ze skutkiem skracac zdania trzeba znac doskonale JQzyk i za-

sady budowy zdania oraz orientowac siQ nalezycie w tresci notowa

nego odczytu lub przemowienia.

2. Opuszcza si^:

a) rzeczowniki w utartych zwrotach,

b) zaimek ,s'H' po czasownikach zwrotnych,

c) przyimki,

d) wyrazy, ktore wyplywaj.1 z poprzednich i sq ich uzupetnieniem

lub przeciwstawieniem.

3. Opuszczone wyrazy oznacza siQ wolnym miejscem tworz^c tzw.

biate plamy.

r<L. ^ ^ ^O^ - ^,



108 109

.<^.UJ^_^ Y\^

20 Cwiczenie. MIodziez akademicka ztozyla 24 maja 1936 slubo-
39 wanie na Jasnej Gorze u stop Matki Boskiej Cz(jstochowskiej, Krolo-
58 wej Polski. Zwyci^skie wojska powstancze walczti o Madryt, ktorego
79 zdobycie zadecyduje zapewne o dalszych losach wojny domowej
82 w Hiszpanii.

VI. Cwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Pis 111 o skrocone.

1.

Dr Wladijslaw Bartymld: DOBRY KUPIEC. Lwow, 1935 XI
Sir. 71/2.

^^ O C' C -50?.

'X ^Je. A e^

Oy^J^ J l\ e,C^ f f^ -

e/^ y /'i -P,

Jo ^
oo es 7 ^^^ o y\ n

a

'"""-'-^S'C^ tj o /

-Oo.^ ^ cr< - -^^^ -^Z'^^^f"^^-^- t'^,

i

Z^.^. /^e, I

%

•^ ^^^ C * _ , y /y^ ,^^ j£> ^ ^

/a,

V' /
J4 ;//?/

Pro/. Dipl. Com. Emil Ehrlicb: PRACOWNIE KUPIECKIE. Lwow,

1935. O pracowni kiipieckiej, jej urzqdzeniu
i cwiczeniach komercjalnych. Str. 4/6.

/^/ P h e/^ /^, - e ^ ^-y^

^ ^^

U T o j^ c/^/^- ^cy^<-- ^ ^cf /< /

ff\r-

<f^*'

c

-^ y
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(H, /^ X^ / r I . T- ( O aJ, ^, /o,^ , yD r^ C

C >\^ sC ^4

}^ 6 y^ tr - 6, ^v. ^ J^, ./v-^.

>-1s

Co

(9 ;-

"^^k:
2^

/V^y(.

y^^ / ,yw^ - -<^ / ^-^ t/ /^ sjO^'^. <L^' ^-^ ^'^

' o /

.

r^ z^ ^W, I <yl ŷ:>^

.^'^ -^
' /^ /'f*'^'=''-<2 ^

!
Ill

^ ^
^-/ (J ^ , / e 7do <

c

0&-

< - C<9 6V

3.

Br Stefan Gorniak: HANDEL DETALICZNY. Lwow, 1935. R e k 1 a-

m a. 37 R e k 1 a m a jest d z w i g n i n h a n d 1 u. Str. 81

.

'^o 6 ^^^' c o^ Q ^ C— - J<r u \ ^ ^^ .
^^\o ^^

1

^c s^^^ 'J^-7- ^ J J c

, <yv

^.V- j^ -^ ' ^ o^ ^^
.

"".
i>

•

/7
e.—o

11 .- o c

//
J

vg>

^^^./2;^

vS>
(SO ŝ..^- / ^,-^ V '

^- <y^ 7/ e<^ ,^ - ^6v J ^^-*
, V-' / dz>
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/e

^ v^ ' ^ A-- / /(S^rv/

/-^^. / ^^ ^c^ i^ ^
•• J^-^/^ i. /^ 3^7 e^ ^^/

4.

P/ofr Jdze/ Hausvater: WYPISY DO NAUKI O HANDLU. Lwow—
Warszawa, 1930.

VISlWysylka probek i towarow do w y b o r u. Str. 66/7.

^2 C.f^^,^_J<^C;-

^ ^9 r^^ C"

/

C /»

-o-- ^^

<& a
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5.

/)r Kazimierz Petijniak-Sonecki: TECHNIKA HANDLU SWIATO-

WEGO. Lwow, 1925.

U 4 D d: W oln e sklady, magazyny celne. Str. 135.

£r\it.
--^ . -A

o /̂\'/>y

/•
y

-7. (Tui

o

r y "s J I

,

ct^ cJ o C'-^/)> ^ ^ ^ -pc/J / * -A O/ /^ - -^ / '^^ o ^-

cr\». a c^ - 7. ,f\» ^ -x/

p^ J^ c ^^ c^ ^ l" ^ f n^ jO-

HOC: Z n a c z e n i e i w a r u n k i r o z w o j u r y n k 6 w
i m p o r t o w y c h. Str. 151/2.

CK^

I

1
^^ .^.^-

2. ^ 7 ' d e ^/.^; d 9

oAy -^ ^9- ^^9 V ^ \^ 0<y ^J- ^^,Q, /xyA..- 9*-

Stenografia polska



114

6 A, -^ ^^ ^, ^ o^ ^. ,-^A *.jY m. 1^,7^ I

y C r\^, ^ •. ^, ^^ ^ 4^^ y^ v^ ^^.^ o^ /._^^

V , ^w, e^

^ 2-^ / Y ^^ '2* iXy /

/,, 2 CO (r\M- Z yr, C€> ^

^/^

eJ / 1:^ o ^ S cj' <Y ' r^

^o ^ /^^^ 1 —

6.

Antoni Taton — Kazimierz Jabtowski: ZAKUP TOWAROW PRZEZ
KUPCA DETALICZNEGO. Lwow, 1937.

Przygotowanie zakupionego towarii do sprze-
d a z y. Str. 144.

^'^ ^ ^-y^C -^<r^ , 7^ Z,^_^^ I C^^ cj

6 d Cti , e^' j, 7-
s>
r\ j^ J^—-, ^ ,

.--A (^-V

'^ '7^ 9, ^ xTV—

-

^ ^ / / ^ -^6,

"i?
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/r. o ^
^

O

/^ do

7.

Dt Franciszek Tomm,ek: HANDEL TOWAROWY I PIENI^^NY.

JEGO ORGANIZACJA I TECHNIKA. Wydaiiie szoste zmienione przy

wspolpracy Dipl. Com. Emila Ehrlicha. Lwow — Warszawa, 1934.

B XII Kredyt. 1. Znaczenie kredytu w handlu.
Str. 320/2.

'X

p

^;

/

"D
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(^
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, /^^^^^ z 9
<rx ^, -<rw

^- V"^^ ^^'

^ / ^'L ^^<<5 w/^^ ^ I- < C/? .^D

^ ^w /^.^ ^ 9^ ^ y^, L -p ?,o ^ y> /^ e^ 90 Ci
.

i
^ - -

Z

^ ^oZ^a^-eCr-^

eo^^.^1 /^.

^ , y CO 0- A, /y '^s., r\

^ ^Q <., lyj ^c/t^ - ^^^^\ a\, n. CO / it 7 6,y,

—

^ ^ 7^

^^^/^ . 9^"^ ^ ^~ r^ .^

--. ^^ <n - ^

7

I ;

'^^-<^

6^

^ ^, ^ ^— ^/^ ^ ^, (I /^ y 7 / '"""^
- c^^

/^ /^ , ,-05^ c\ ^<f t^ ere /O -t^ £;A c^ fi,

'"^"^
ne^ ^^~~^o £'

,

o
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'^

//. W y w i a d k r e d y t o w y. Str. 325/6.

f^ ) y w c^, ^

6^ / y/A r- ') c^, Ju c c^ c/JCJ c^ /

7
'^

6 V

<^^ <Si^

^
7-



B. LISTY KUPIECKIE

I.

1. Wazny dziat pracy kiipca stanowi korespondencja handlowa.

Zalatwia jq kupiec sam lub jego korespondent-stenograf, ktoremu

dyktuje list w catej rozciqglosci albo podaje tylko dyspozycje.

2. W pierwszym wypadku ma korespondent-stenograf pracQ uta-

twion^, w drugim zas musi zanotowac istotnq tresc listu uzywajqc

przy tym wtasciwych skrocen, ktore b^d^i tym smielsze, im bardziej

obeznany b^dzie z zakresem dzialania przedsi^biorstwa.

3. Ulatwieniem jego pracy bQdzie stosowanie skrocen powszechnie

przyJQtych zwrotdw korespondencyjnych, nazw i miejscowosci swegd

przedsi(?biorstwa oraz swych kontrahentow.

4. Zapiski stenograficzne listow powinny bye dokladne i czytelne,

posiadajq bowiem znaczenie dokumentu-protokolu.

Zeszyt zatem lull notatka korespondenta-stenografa powinna bye

na oktadce podpisana jego nazwiskiem i imieniem, oznaczona biezqcq

liczbq porztidkow^i jako tez datJi wziQcia do uzytku oraz jej ukonczenia.

Stenoigrafujjic listy, zapisuje si^ nasamprzod jednt^ strong poszcze-

golnych kartek, nast^pnie drugi^ piszs^c od koiica notatki.

DatQ poszczegolnych dni oznacza si^ olowkiem kolorowym duzymi
znakami wpadajqcymi latwo w oko.

Listy oznacza siQ liczebnikami porzqdkowymi.

Zalqczniki listow otrzymujf| liczb^ listow, do ktorych nalezq.

Listy pilne oznaczac nalezy wykrzyknikiem umieszczonym w pra-

wym gornym rogu kartki.

Na koncu kazdego listu nalezy zostawic nieco wolnego miejsca na

ewentualne uzupelnienia.
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Stenograf powinien rowniez zanotowac wszelkie uwagi potrzebne

do orientacji przy przepisywaniu listu na maszynie, jak: rodzaj pi-

sma, tylko wielkie litery, podkreslenia pojedyncze lub podwojne wy-

razow, pismo rozstrzelone, wymagane odst^py, notowanie cyfr slowami,

znaki pisarskie, dokladn^i pisowniQ nazwisk, zwlaszcza obcych itp.
.

Po imionach wlasnych oznaczonych tylko pierwszi^ literfi daje

siQ kropkQ pisma zwyklego.

List przepisany juz na maszynie przekresla si^ pionown kresk^.

II.

Wzory listow.

Tadeiisz Kistryn — Dr Franciszek Tomanek: POLSKA KORES-

PONDENCJA HANDLOWA. Wydanie drugie. Lwow, 1922.

1. O d w o I a n i e o f e r t y. Str. 47.

/
, 3C?-S^R.^ _ c/^r^ ^ ^. ^ - y ' ^ / ' /r

cJicI-

1^ ^-,

/

Xy If"- l~^k^ ^, y ^, o^ ^^^ y-/ ^ €/ o^ -^ O- .^/g-

2. Komitent zj|da oferty. Str. 63.

^ .-/2' -J
/^n
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/i, J. '^
• ^ o ^ r~ ir^ ^-^ boi, -r- ^. U Yi)- do'^fr^

3. R e k 1 a m a c j a. Str. 90.

v£^. zi,. 9- Z.Z.- (^ t^y^i^ , ^ „ ^^.^ Y-^

A
^ ZO^ OS

,-J^^^ ^__ ^ -/^ v^

^^ - z. ^p ^ C- ".^ /
.^^

4. O k 6 1 n i k o z m i a n i e I o k a 1 u. Str, 121.

/^ xi^ ^"lliy- U j' C ,/ q^ <n* .-^w<?', 0- / -^ C^ / , c/-"^".

r^>^

'/

^ .^ Cy n^i. cJ- y &j ' c^

IS - c<?V ^-^ a'-^ -> 2^w^ C CO.X. V / cTv - "5

cA ^

X" o b % c /2^ ^q^ ^^ ^ C^-,^ - '^ o

121

5. Zapytanie
Str. 221.

o warunki umiejsco w 1 e n 1 a.

rs.

-rf}. , , ,? yy,
7 -^ -^^

6. Bank p o d a j e warunki. Str. 221.

/
, e^ 6-z^-Z^.c^'Z^ .^,ff-^'^/-^^c.J<2.y f

' ^ i?^. ^.'^ ^./v^ ^ -/^ -^ '^'^A ''^ '
'^^ '^'''

/
C V

^ U, u^ /^ ^,Js

Z)r SteHm Gorniak: HANDEL DETALIGZNY. Lwow, 1935.

1. Proloncata rachiinku. Str. 186/7.
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2. Prosba o ofert^. Str. 187.

-4^ J^^^-^

,

s-
i v.-/ '/ /^r^T u '. r^^ci/°. //- C^cs^

, e~^ /;Sx_ 3 - 5i- /^^ / a<y ^^y -^

,

- ce^u-^^
/ ^^ /- • , ^^^ o

J

^/Z
/ 2u. y^ - 1/— <2<n ^ 7^ ^,^

3. Z a m 6 w i e n i e. Str. 188.

i.y ^. rs^^^C^, ff- c/^i^J^^<A J- a\yZ^,/6-f^-.f^-^-dt?-

c/k^/& C^^ ^^ ^p 37 (/^ 9*^ ^9 'U Cs^ -/— ^ ^//^
'

C 3 C~^ - N A C <JL C-J..</^ v^ Xy^^ -^ C <^. ' ^. /^ - / t/-

4. O f e r t a. Str. 194.
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.^y>

= y" .R^ c^^/

-^ - C / ^z-

5. Reklamacja z powodu opoznienia prze-

sylki kolejowej. Str. 201.

c "^ b t r cxn ^ . / Q ,9 <^ ^ cJ^ y^ (j -

-i^v- 7-3^ X >y O z'^'yi^i^c/^ h 77// Hf^^ce
J II

-f/y e/y- , . ^-^ ^^' 7- 5^" _^^ Y '

Antoni Taton — Kazimierz Jablowski: ZAKUP TOWAROW PRZEZ

KUPCA DETALIGZNEGO. Lwow, 1937.

1. Nieprzyj^cie oferty. Kontrpropozycja.
Sir. 78.

^^ ^y
1^ 1/ ^
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y^ - '^ f 9 — Q^^ ^^'^.^-^ /-A ^ v^ _ 9Cr^^ C^ . ioj
,
/^-/7-

2. W p r o w a d z e n i e n a r y ii e k z e s z y t 6 w s z k o 1-

11 y c h. Str. 79.

r^y^^/hr-^ , y^ -rV , <f\m,
/J
^ ; , (J-^^^, 6i^L/ , /A- 7-37—^ J • -C-^

9
X? U^ /^ O 2*^ //, ^ y <e/D / -. /^^, y • A ^

- Z. -w.O. -^hr-J _

C. ZARYS HISTORII STENOGRAFII
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v^ ""^-y^

^-/
6 C^ C J AL' - .y^ ^ S CT < .--^^, ^^/ v-^, ^. / 2—.
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DODATEK

KLUCZ DO CZ^SCI I.

I. Alfabet. Samogloska: e-§.

B. Male znaki spolgloskowe: Kek, ken, ker, kes, k^s,

lek, len, ler, nen, nerek, kler, kelner, iQkQ, er^, EIq, sen, senne^ ser,

s^k, Essen, neseser, Kserkses. —
C. Srednie znaki spolgloskowe. Zgtoska:/f (ie), /V (i{0:

Bek, bel, bele, bel^, ben, ber, berek, berQ, bes, Besseler, Ereb, leb,

Baedeker, denek, desek, deser, Genek, beg, iQg, jeden, mkn?, m^k?,

Men, mer, meble, deserem, Bern, pelen, peine, perelek, p^k, p^d, p^dem,

pens, pedel, pn^, lep, s^p, weln^, wedle, wesele, weselem, weksel,

wekslem, w^dkej, gier, gield^, w^giel, W^gier, mewQ, Genew^, lew,

lewe, elew, elewem, WezerQ, wQzelek, zerem, zezem, leje, serie., s(?sJQ,

j^k. —
D. Przedluzone znaki spolgloskowe-. Cel, celem, cen(j,

Qegiel, cep, ceregiele, hebel, heble, heblem, Hegel, Hel, Helena, helm,

cedzQ, p^dz^, p^dzel, n^dz^. —
E. Dlugie znaki spolgloskowe: Czek, czepek, czerep,

czesne, m§czQ, tqczq, cech, Czech, dech, mech, pech, fez, feb, szef,

szefem, ter, tekst, t^pe, t^skne, metr, metrem, dezerter, efekt, refe-

rentem, petent, setek, wet, rent^, wentQ, fetQ, renetQ, lecQ, szewe, serce,

sercem, Leszek, meszek, szelest, szereg, kleszcze, szczelne, szczep,

szcz^k^, szczeble, wQch, latent, d^te, ch^tne, r^ce. —
F. Znaki spolglosek mi^kkich: Kiel, lekkie, len, deren,

desen, gnie, mnie, m^skie, knieje, mdleJQ, Niemen, kiep, pnie, lepkie,

rzek, rzekQ, rzeknQ, rzQs, sien, jesien, snieg, sniegiem, siedem, Ces,

lesne, bieg, biegnie, bied^, biednieJQ, bierze, niebieskie, heskie, miernie.
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mierzeje, mi^snie, rzemien, piesn, pi^knie, wieje, wi^dnieje, wierzeje,

Wieden,' ziele, ziemi^, jedzenie, jez, t^zej^, wience, zelbet, zeniec, zen-

skie, zer, dzieltj, dzienne, jedziesz, miedz, gniezdz?, jezdz(j, ciebie, cm(j,

cmii, ciemi^, cieslQ, ciecz, Sieciech, niesc, czesc, cz^sc, jesc, pi^sc, leciec,

niiec, siedziec, wiedziec, zi^c. —
H. P r z e d r o s t k i: Przelec^, przer^ble, przerzedz(j, przezi«jbienie,

przebiec, przyrzee, wycedzQ, wybiec, wydech, wymkniesz, wypetniQ,

w biedzie, w erze, w lesie, w pQdzie, w ziemitj, w szcz^kQ, najezQ, na-

t^zenie, nie bierz, nie czeszesz, nie pierzesz, nie tkniesz, nieszczerze,

zgiQte, zemlec, zmi^te, zniesc, zw(?, zwQzenie, zwierzenie, z efektem,

zjem, z fletem, z kQsem, zbieg, zetniesz, z pensem, z p^kiem, zrtjb, zrzec,

z' rzemieniem, z rz^dem, z sercem, z z^bem, z zielem, z dzentelmenem,

ze szczQkiem, zdJQte, niezdj^te. —
I. Przyrostki: Wiecie, lekcje, lekcJQ, wzi^cie, przyjQCie, prze-

klenstwo, niQstwo, niQCzenstwo, wypelnienie, przecenienie, przyciem-

menie.

II. Samogloska: a.

i—5; Aparat, akademia, anemia, atlas, alba, Albania, alabaster,

alfabet, alpaka, alt, Alwernia, Altach, baran, cap, czarne, dama, haft,

Janka, miara, Pawelek, rama, sadza, siatka, waga, zamek, zal, szal,

szafa, dzial, fatalnie, falsz, fakt, alak, ataman, hetman, testament,

fara, sztaba, Weltawa, elementarz, refektarz, Batawia, falbana, Fa-

bian, fajans, Stas, kataster, rata, rata, makata, gazeta, pasta, lekcja,

przyJQcia, kamea. —

III. Samogloska: o-%.

1—5: Bok, bJik, bochenek, bolesnie, Bosnia, oboJQtnie, biorQ, czolo,

czosnek, docent, dorqczone, doza, d^h, d^xeme, dowierzac, fosa, kam-

fora, fotele, telefon, golf, gont, gonciarz, Saragossa, giibka, g^iszcz, ho-

dowca, hold. Homer, homar, hosanna, chodz(j, chochol, cholewa,

ochoczo, jodla, j^kac sitj, j^trzenie, kobierzec, kodeks, kolega, koh?da,

korekta, Kornel, sarkofag, ki^dziel, kqkol, Loara, lont, Iqd, Mohacz,

Moldawia, Moskale, domostwo, nowela, noc, notes, obcas, oblQzeme,

oferta, oltarz, orzech, orzel, pochodnia, podaz, pojezierze, Pomorze,

poj^cie, Polska, Pol^iga, porcelana, potas, z powazaniem, pgczek, v^s,

Piotr piqtek, rok, Roman, rower, r^ibac, mierzono, powierzono, rz^d,

sobota, soczewka, S^icz, s^g, s^siad, pos^g, dosi^sc, mosindz, o.si^, topaz,

tor torf, towaroznawstwo, otoczenie, lec^i, dzieciom, kociolek, Miecio,
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wodociiig, wojewoda, wj^troba, wiolonczela, wiqzanka, zorza, ziolo,

koziot, poziomka, zo}t|dek, zohiierz, zf^danie, z^^dto, wiedzq, miedziq,
dziobac, dzi^islo, Szopen, pieszo, szczotka, mieszczii sIq, jezdzt^. —
Biodro, droga, driig, mndrfi, drztiCci = di-ztjCci, probostwo, proszek, pnjd,
przodem, przqdka, przcisc, tron, trfibka, trtid, trzj^sc, srogo, sroda,
srodek, Leon, aloes, Noe, poeta, oaza, meteor, Romeo, teolog, toreador,
trofea. —

•

6. Gotowac, wyratowane, domowego, alabastrowego. —
7. Odgadnqc, odjechaf, odkazenie; pociecha, pokarac, pomiiazac,

pomodlQ sIq; odpowiedz, odpoczqc; odprowadzac; podmiot, podcifignqc,
Podhale; podpora, podpowiadac, rozmowa, rozbierac, rozcierac, roz-

jemcq, rozprzqc. —
8. Cokolwiek, aczkolwiek; Zamosc, mnogosc, wielkosc, szerokosc,

starosc, mijdrosc, zazdrosc, szczerosc, szczodrosc. —

IV. Samogtoska: i-y.

2 a: Bydlo, bylina, biret, cyna, Cisa, czyste, dym, dyktat, figa, filar,

gil, hymn, chimera, klin, klimat, kirasjer, list, lisc, milosc, minaret,
Minsk, misje, ryba, ryzyko, sylaba, syn, symfonia, syrop, sine, sidlo,

wyzel, wyzyna, wino, Wilhelm, Wilno, winieta, zima, szyba, zyro,
zdziwienie, btyszczQ, zniszczenie. —

b: Idea, igiel, ile, ilosc, imbir, imi(j, imieniny, inkasent, inklinacja,
Innocenty, inwentarz, inzynier, Izabela, d^ty, mtjty, placi, maJy, wielki,

myszy, niski, franki, dolary, dinary, zegary, zmarly.
c: Czczy, milczy, gody, mlody, wody, parafii, blogi, zoologii, porohy,

mchy, miechy, pJochy, szachy, Alpy, tapy, mapy, matpy, matpi, SQpy,

iQPy, tejpi, chelpi, czytam, gitara, tytoii, hycel, medycyna, tapicer, pic,

tyc, picie, tycie, picia, tycia, pyszczek, piszczele, czyje, piJQ, tyJQ, czyja;
Diana, melodia, ofiara, parat'ia, rcligia, mineralogia, hiacynt,.parochia,
zatapia, tiara. —

Tatiana, apatia, bestia, dynastia, gestia, hostia, partia, Sebastian.

3 a: Bajka, czajnik, czekajcie, dawajcie, niezapominajka, daj, gaj,

maj, pamitjtaj, raj; b: x\lojzy, bogobojny, dojrzaly, Mojzesz, pojmo-
wac, wojna, wojskowe, przyjmowat; c: Cejlon, zdejmowac, hejnal, klej-

noty, miejsce, milrejs, Wejherowo, g(jsciej, hej, klej (klei) , kolej (kolei)

,

lej (lei), Maciej, nadziej (nadziei), mej, miej, piej, siej; d: Dalmacji,
Francji, racji, Danii, familii, lilii, manii, Marii, amnestii, apatii ale:

zmii; e: bijcie, cisnijcie, gnijcie, pijcie, wilijka, kij, wij, zamknij, fa-

niilij, lilij, ale: familijny, religijny; /; szyjcie, wyjcie, zyjcie, myj, ryj,
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lekcyj, materyj, wakacyj, bestyj, dynastyj ale: elekcyjny, fikcyjny, ga-

lanteryjny; g: Kolomyi; h: mojej; i: przyjtjtej, cz^stej, wziQtej; /; bo-

jazln, Kasjan, przyjazn, misja, emisja, Troja ale: nadzieja, zmija, Ko-

Jomyja; Ic: bojowiec, major, rejon, Rejowiec, wojowac, zagojony, Ro-

sjo; /; majtitek, najqc, pajqk, wiejii, zieji\; I: Marian, wariat, balia,

iilia, Galia, lilia, folio, legiony, medalion, Mediolan, radio, galanteriii,

llaliq, materia, maszyneriti, teoriti; jod, jodhi, jodyna, Joiiczyk, jo-

wialny, Jowisz, jiikac si(j, j^dro, jf^trzenie. —
4 a: BlQkit, emeryt, mitr^ga, rytm, tablica, g{|sienica, tajemnica, myc,

szyc, taic, kleic. —
b: Bicie, w habicie, pozycje, zycie, ambicja, policja, zyje, szyje,

wyje, wije, zdolniejszy, mniejszy, niniejszy, pilniejszy, silniejszy, zim-

niejszy. —
c: Daktyl, motyle, wentyle, wentylacja, matematyka, polityka, tak-

tyka, batyst, patyna,, platyna, soltys. —
5: Najcieplej, najlepiej, najmniej, najmniejszy, najpewniej, najta-

niej, najszybciej, najdzielniejszy, najzyzniejszy, najdziwniejszy. —
6: Wsteczny, kartacz, miotacz, partacz, pozyteczny. — Pojtjtych,

przyJQtych, w miastach, w pejtach. —

V. Samogloska: u-6.

/ a: Kula, liislro, luty, Luzyce, menuet, noz, panu, Sanu, rumak,

Rus, sol, buraki, corka, cedula, dumka, duplikat, guma, hiita, chu-

steczka, Justyn, Jozef, jemu, Murzyn, pudelko, rozaniec, narzucono,

siddemka, wiij, wiora, Zygmunt, Zuzanna, zupan, zuraw, szum, dziob,

dzuma. —
b: Bibula, szybu, paniczii, w Iwoniczu, sladu, koliduje, szafuJQ,

mnichu, immatrykulujej, kanikula, kleryku, Mikiiliczyn, rynku, ilu,

kolumna, systemu, szypiilka, Cyrus, kataru, klasztoru, wizerunek,

oltarzu, w powietrzu, rysunek, w piecu, wiecu, Cesiu, Iwasiu, Michasiu,

kociuba, Mieciu. —
c: Fiilar, funt, gumigiita, pigutka, synii, afektuje, anektuje, batuta,

tytul, wplywu, w Kaliszii, ryzii, deszczii, w ptaszczu. —
2 a: Ucalowac, uciecha, ugoda, uhu, uchodzQ, umorzyc, umierac,

ustawa, iisterka, francuski, Macius, usidtany, utensylia, utopijny, utykac,

uwaga, uwierzylelnienie, iiszy, uszkodzenie, urgens,, Ursus, Ursyn,

urwiVurwisz, Urszula, kultura, uwertura, wilegiatura, wilczm-,

szturm, furtka, szczur, jaszczurka, w naturze, w miniaturze. —
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b: Ufa, ufac, ufnosc, uiscil, ujrzal, ujscie, ujemny, ukarac, uklony,
uszczuplony, uiszczony. —

c: Ubogi, ubieracie siQ, uczestnik, udar, ujadac, ulica, ulubieniec,

unoszQ, uniesiony, uratowac, urzfjdzenie, usif}sc, uzbieralem, uzdol-
nienie, udziat, iiogdlniac, uosabiac. —

3: Kaukaz, Laura, nauka, pauza, raut, Sabaudia, Faust, faun, inau-
guracyjny, douczyc, pouczenie, poumierali, nieudolny, nieumiej^tnie,
Europa, neutraliiy, feudalny, audytor, August, aukcyjny, aureola,
autentyk, autor. —

4: SpoJka, wspolny, wspolmierny, wspoJczesny, wspoIrzQdny, wspol-
czucie, wspotczynnik. Fezow, gotow, Janow, Mokotow, pakietow, pa-
now, taktow, talentow, zeszytow, Zygmuntow.

VI. Grupy spolgloskowe.

1: Blankiet, Blazej, Wysk, btyszczec, bluszcz, heble, czlowiek, dtug,
dluto, dluzej, Modlin, mydliny, klasztor, klient, klauzula, klauzura,
klucz, mlyn, mtocic, plakat (pJakac), plakieta, plebania, platnia,

pluco, w JarosJawiu, Sloweniec, slod, slub, Ibem, Igac, Isnic, Iwem,
Lwow, Lwowianin, Jza, Izej, Izyc, sreberko, posrednik, srubka, srut,

gbur, Gdynia, gderac, dbac, dmuchac, drntj, gmach, gmina, mgief,
herbarz, Serb, pasierbica, szczerba, szczerbiec, wierzba, czerpac, Kar-
paty, cierpienie, dzierzawa, oberza, szarza, rzec, rzany, kpem, kpicj. —

2. l-l: Qo, szuflada, tafia, Tyflis, gladiator, glazura, gleba, glina,

gtog, gliceryna, zgliszcza, chleb, chlor, chluba, tlen, tlumaczenie, wla-
dza, wloczka, zle, zlotousty, zle, zlobek = ztobek, muszla, szlak, szlam,
PQdzle. —

r, rz: Gramatyka, gromada, regres, grob, hrabina, chronologia,
Chrystus, chrust, chrzan, chrzj|szcz, chrzest, chrz^st, Zrinyi, zrenica,
zrodlo, zr^cy, szrapnele. —

s-s: Scyzoryk, scieg, scierpnjic, mscic, schab, scheda, schlebial,

scholastyczny, skarpetka, skarzyc, rzysko, w Skolem, bizmut, w smal-
cu, tasma, smiga, smiglo, smigus, smiech, snycerz, sniegowce, snie-

zyca, spekulant, specyfik, spedytor, spiker, spinka, spieni^zenie, spiew-
nik, stelmach, stopa, stalosc, swawola, Swiatowid, swierzb, swi^to-
pietrze, swiszczec, Switez, ksenofobia, Ksenofont, ksi^gowosc, ksiej-

stwo, ksi^zyc, ksif^dz, ksiqzej, ksiqz^ca, ksij|zkowosc, sens, anons, mops,
klaps, psatterz, psyche, pseudonim, zepsuty, psi(jta. —

z: ZgQszczenie, zgloska, w sklepie, w sklepieniu, snobizra, zmanie-
rowany, zmi^kczenie, zmieszany, znak, zrioj, znienacka, wzniesiony,
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zwQzony, zwr^tpienie, zwiastun, zwiqzkowy, zwozka, w zgodzie, wskaz-
nik, wzmacniac, wzmianka, schizma, niezmqcony, niezmierzony, nie-

znany, niezbadany, wzbogacony, pozbawiony, niezdara, niezdolny,

wzdychac, pozdrowienie. —
n, k: Furgony, sciQgna, moguncki, Uhnow, sclinr|c, jahnuzna,

ksiQzna, zniedol^znienie, pieni^zne, zm^zniec, zniwo, rinqc, sznycel,

sznur, banda, bandera, skandal, mundur, tendencyjny, Wanda,
ksiqzka, szyszka, wywieszka. —

3: Brama, bratanica, Brody, brykiety, brylanty, brutto, bruzda,

l)rzeg, brzydota, Brzezany, brzuch, dramaturg, drezdenczyk, druzgoce,

drzec, drzazga, cyfra, w kufrze, kredyt, kredens, krnqbrny, krypta,

krok, kronika, krgzownik, krucyfiks, kruszec, krociuchny, krociutki,

krzak, krztusic si^, Krzeszowice, krzywda, Krzywousty, krzyz, skresl^,

skrasc, skrobia, skrofuly, skrucha, skrzydto, ski-zynka, iskrzt^ si^,

krzqtanie si^, klamra, mruczy, niroz, nirzec, szemrzq, preliminarz,

preniia, pretensja, praszczur, prymaria, prymus, sprawunek, sproch-

niaty, przeczenie, pieprz, wieprz, sprzeczny, sprzQty, trening, tr^bacz,

trafic, tragedia, Triest, trybulka, trybun, trybunat, trychina, trykotaz,

trufle, trumienka, trust, strejczQ, stryj, struktura, struna, trzQsienie,

trzaska, trzymac, strzelec, strzal, wrazenie, wrona, wroble, wrog, wrze-

nie, wrzeciono, Wrzesnia, wrzask, wrzos, wrzod, wrzuci^, wrzqcq,

wrzqtek. —

-

Obarczenie, karczmarczyk, karczuje, kurcz^, tarcza, bernardyn,

bonibardowac, horda, jard, kardynal, mord, ordynat, petarda, pu-

larda, rdest, margiel, morg, targowica, warga, swiergot, wierzgac,

archaniol", marchia, wierzch, powierzchnia, jarmarczny, jarmulka, jo-

doform, formalina, marmolada, marmur, Ormianin, jarzmo, ujarzmic,

aktorskie, borsuk, Marsylia, Pei'sja, rewers, tors, warstwa, Wersal,

wcrsja, pierscionek, barwa, Chorwat, nerw, Norwegia, zabarwienie,

mierzwic, marszalek, Siersza, warszawiak, wiersze, szerszy, rdza,

smardz, rdzen, rdzewiec, gardziel, sniierdziel, barszcz, zmarszczyl,

swierszcz. —
LeclicQ, szlachcic, Chmielnicki, krochmal, lachman, fracht, plachta,

westchnienie. —
Obszar, slabszy, szybszy, chudszy, pr^dszy, slodszy, lichszy, ksztalt,

wi(jkszy, nisza, mszal, Dymsza, mszyce, pszenica, pszono, ulepszenie. —
Kmoiry, kminek, kmiotek, import, imperator, impuls, lampa, lam-

pas, lampart, pompa, stempel, tempo, temperatura.

Gwar, gwardia, gwardian, Gwinea, gwizd, gwiazda, gwozdz, chwala,

uchwala, chwasty, chwila, lichwa, lichwy, lichwiarz, lichwiarski, za-
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chwiany, kwadrans, kwartal, kwestia, kwestura, kwas, kwit, kwiatki,

likwidowany, kwota, likwor. —
4; Obwieszczenie, obwod, brwi, cwatem, cwikier, cwiczenie, czwai-

k'k, czworka, Ludwik, jedwabny, dw6r, drzwi, drzwiczki, krwi, Iwarz,

Iwierdza, zwq, 2.\vamec, zwir, Szwabia, szwargotac, Kruszwica, dzwo-

iiy, dzwi^k, dzwignia, szczwany. —

VII. Grupy zgloskowe.

Cylinder, oleander, derkacz, nader, Wardar. — W orderze, gospo-

darz, kalendarz. —
Gukier, jaskier, lakier, likier, cwikier, lukier. —
Driikarz, lekarz, piekarz. — Koper, koperta, perkal, personel, sa-

per. — Krupier, papier, pompier. —
Kufer, kuferek, szofer. — Rower, Sewer, Seweryn, lewar, samowar,

browar, towar. — Tworki, twor, stworca, twardy. — Otworztj, stwo-

rzenie, twarz. — Margrabia, Maria. — Marzyc, kalamarz. — Cieplo-

mierz. — Brewiarz. — Kos, kosynier, kostka. —• Kosba, Kosciuszko,

ukosnie. — Komnata, komenda, komandoria, komora, lakomstwo, ko-

min, komisant. — Kompletny, kompania, kompas, kompot, kompro-

mis. — Koszary, koszyk, koszt, kosztuje. — Kowno, krakowski, niakow-

nik.— Kepi. — Kiep, kiepski. — Kaplan, kapital, kapsulka, kapusta, ka-

ptur, kapral.— Kopa, kopciuszek, Zakopane.—^ Ktipielisko.— Ruchem,

strachem. — Shicham, wi^cham, szlocham. — Chomik, nichom. —
Katecheta, szlachetny. — Ochota, piechota. — Szlachecki. — Wie-

chec. — Chocim, w piechocic. — Marchew. — Dachow, duchowny,

l)rochownia, wyrachowany, zachowanie. — Chortigiew, zagiew, brze-

gow, sniegow, targow, wrogow. — Cerkiew, sakiewka. — Brukow,

Krakow, Makow, piecykow, rynkow. — Kasjer, kaseta, okazja, pokaz,

przekaz, rozkaz, ukaz. — Interes, kosztorys, ryski, klaryski. — Chrzest,

korzystnie. — Korzysc. — Baszta, Barabasz. — Daszek, Judasz. —
Kalasz, pozwalasz, zapalasz. — Masz, maszyna, maszt, masztalerz, To-

masz. — Mieszkaniec, Mieszko, lemiesz, lamiesz, klamiesz. — Pasz-

kwil, paszport, Paszkiewicz, Paszkowski. — Pieszy, pieszo, kqpiesz,

klepiesz, fepiesz. -— Dniudiasz, kochasz, sluchasz, wj^chasz, pierz-

chasz. — Grobowiec. — Bawebia, zbawca, zbawienie. — Dowcipnie,

dowiesc, dworzanie. — Dawca, dawny, z dawna, przedawnienie. —
Mowa, mowic, przcmowienie. — Pewny, pewnik, Pownzki, piewca, po-

w^stanie, powszechny. — Paw, pawilon. — Zew, odzew, pozew,

zwierz. — Zawdziqczac, zawisly, zawzi^ty. — Krzysztof. —

•;.x

/ i

VIII. Przedrostki polskie.

Bezbrzezny, bezcenny, bezkarny, bezplatnie, bezsihiy, l)ezustan-

nie. — Dociekac, dostJipit, dostrzec. — Napehiienie, narzecze, narztjd,

narznqc, nasrozyl siQ, nastfjpil, nast^pca, nastQpny, nasitikac, nasla-

duJQ, naw^arzyJ, nawiedztj, nawierzchnia, nawiod^, nawiozQ. — Nad-
szedl, naduzyl. — Nadptynqc, nadpowietrzny. — Nadspodziewany.
Najpilniej, najtaniej, najsurowszy. — Niecierpliwy, nietykalny, nie-

uzytecznie. — Oplesc, otoczenie, ostrzezenie. — Obcinac, obwiesc.

Odliczyf, odetchnqlem. — Odpasc, odpowiedz, odprowadz^, odpis, od-

puszczenie, odpruty, odprzcjgak — Pobrzeze, pocifjl, pouciekali, poczii-

cie, poczuwac si(?, poczworny, pofatygowat siQ, pochlebiacie, pochy-

lacie siQ, pochyly, pochodzenie, pochod, pochrz^jkiwalem, policzenie,

postanowienie, postQp, posciel, potajemny, pottuczony, poukladac. —
Podbrodek, podczaszy, podkomorzy, podstaroscic. — Pospolity, po-

spiech, pospieszny, z pospiechem, pospolstwo. ^ Podpowiadani,

podpora, podpis, podpulkownik. — Przeblagany, przebrzydly,

przecedz^, przecinac, przegroda, przeholowac, przechodzQ, 'prze-

jazd, przekonac, przeliczony, przemokty, przemienic, przeplyn^ic,

przeproszenie, przerw^, przerabiac, przerzedzij, przesylka, przest^d,

przesliznQ, przesitisc, przetykany, przetoczyc, przestrzec, przestanek,

przesycony, przewaga, przewlec, przewiesc, przewoz, przewrotnie,

przewrot, przezimowal, przeszly, przeszukac, przedzial, przeszczepio-

ny. — Przybrzezny, przyciemniac, przydomek, przygluszony, przymo-

cowany, przysmak, przymierze, przyozdobienie, przypomnienie, przy-

rzekal, przystowek, przysi^ga, przyslanek, przystoi, przywozQ, przy-

zwoity, przywilej, przywrocony, przyszly. — Przeciwdzialanie. —
Przedmiot, przednowek. — Przedpoludnie, przedplata. — Rozdot, roz-

niawiac, rozpierzchnt|c, rozwozka. — W pien, w alei, w Aleksandrii,

w Algierze, w algebrze, w Alpach, w elementarzu, w Elzbiecie, w jeli-

tach, w jereniiadzie, w Jerozolimie, w sieni, w jesieni, we filarze, we
Florencji, we Francji, we wspanialych, we wzniesionych, w ubocz-

nym, w ukladzie, w utamku, w unikatach, w przejezdzie, w przekroju,

w przepowiedniach, w przyjemnosci, w przyrodzie, w przewadze,

w przeszlych, w przyehodzie, w przymierzu, w przyszlych, w przewle-

czonych, w przywleczonych, w przymrozkach. — Potnoc, wspolnicy,

wspolpracownik, spoldzielczosc, wspolzawodnik. — Na wpol vinia-

rty. — Wybadany, wycierac, wychodz^, wyrob, wyrzucony, wyszu-

mial, wyzuty. — Z Antwerpii, z x\lp, zganiony, z Madrytu, z wekslem,

z flaszki, z igly, z indosem, z Inflant, ze wschodu, z obawy, z Opawy,
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z przeniesienia, z przysylki, z przytulku, z cietrzewiem, z czciq, zlew,

zliida, zi-Qcznie, niezr^cznie, ze wzruszenia, zrzeszcnie, ze szwolezerami,

z Ukrainv. — Zabalsamowany, zastosowac, zastrzelQ. —

IX. Przedrostki obce.

Abnegowac. — Absolwent. Adjutant, adlatiis. — Arcybiskup, arcy-

ksiQstwo, arcydzielo. — Archipelag, archiwum. ^ Autonomia, aiitoi)-

sja, aiitomobil. — Dedykowany, zdemobilizowac. — Defenzywa, de-

I'ekt, dyfuzja. — Despekt, dysponeut, dysputa, — Eksport, egzorta,

egzystuje, egzemplarz, wyegzekwowany. — Hipokryta, hipoteka, bi-

poteza. — Hiperbola, hipertrofia. — Indeks, inkasent, intendent. —
Konfesjonal, kondukt, konkordat, konkurencyjny, konto, kontrakt. —
Redukowac, referendarz, reklamujesz, rekurs, reprodukcyjny. — Sul)-

Hmat, subjekt, subskrybujesz, subtelny. — Superfosfat, siiperrewi-

zja. — Translokowac, transmisja, transport, transwersalny. —

X. Przyrostki i koncowki polskie.

Poj(jcie, wziQcia, szczQsciu, uczuciem, czysciej, przyJQcianii, waka-

cjach, piszcie, piszecie, uozyncie, uczynicie, bijcie, bijecie, czytacie,

czytajcie. — Wierzyciel, r(jczyciel, kosciot. — Darowizna, ojczyzna,

panszczyzna, robocizna, szarzyzna, Wilenszczyzna. — Ktoremukol-

wiek. — Gifignienie, zwapnienie, zapomnienie. — Jejmosc, jejmosci,

jejmoscie, jejmosci^i, jejmoscioni, jejmosciami, w jejmosciacb. — Mno-

gosc, mnogosci, mnogosciii, mnogosciom, mnogosciami, w mnogo-

sciadi. — Gosc, goscia, gosciowi, gosciii, goscie(o)m, w gosciu, goscie,

gosci, goscmi, w gosciach, goscina, gosciniec. — Msciwosc, msciwosci,

msciwosciq, msciwosciom, msciwosciami, w msciwosciacb. — Szero-

kosc, szerokosci, szerokosciq, szerokosciom, szerokosciami, w szero-

kosciach. — Przykrosc, przykrosci, przykrosciji, przykrosciom, przy-

krosciami, w przykrosciach. — Ptochosc, plochosci, plochosciti, plo-

cbosciom, ptochosciami, w plochosciacb; mniejszosc, mniejszosci,

mniejszosciH, mniejszosciom, mniejszosciami, w mniejszosciach; swie-

zosc, swiezosci, swiezoscif^, swiezosciom, swiezosciami, w swiezo-

seiach. — Switjtosc, swi(jtosci, swi(jtoscisi, swiQtosciom, swiQtosciami,

w swiQtosciach. — Krotkosc, krotkosci, krotkosciti, krotkosciom,

krotkosciami, w krotkosciach. — Slabosc, nicosc, mlodosc, szybkosc,

rycerskosc, suiialosc, ichmosc, piQknosc, starosc, zawzi^tosc, cierpH-

wosc, chciwosc, wi^kszosc, litosc, plytkosc. — Chlebow, kupcow, owa-
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dow, szefow, brzegow, Bolechow, Koniuchow, Miechow, mnichow,

rynk(>w, itow, tytulow, walow, rymow, Iwanow, sklepow, zdrow, Cho-

rzow, Sasow, Olesiow, kotow, wplywow, Wazow, Tomaszow, Plaszow,

w^zow, wieszczow. — Bankierowna, baronowna, prezesowna. — Al-

towka, glodowka, gotowka. — Boleslaw, Mieczyslaw, Wtadyslaw, Wie-

slaw; Braclaw, Waclaw, Wroclaw. — Stanislawow. — Skuteczny; kr^-

tacz, wiertacz, zoltaczka; akustyczny. — Panstwo, panstwa, panstwu,

panslwem, panstwie, panstw, paristwom, panstwami, w panstwach,

panstwowy, panstwowego, panstwowemu, panstwowym, panstwowa,

panstwowej, panstwow^i, panstwowe, paiistwowych, panstwowymi,

panstwowosc; bogactwo, kupiectwo, rolnictwo, szlachectwo, tkactwo. —
Wzi^tych, swiQtych, zapadni^tych; w notach, w niQtach, w plotach. —
Arbitraz, witraz, szantaz, mlodziez, myslciez, siedzciez. — Witajze,

czytajze, wieszajze, niechze. —

XI. Przyrostki i koncowki obce.

Produkcja, produkcje, produkcji, produkcjo, produkcj^,'produkcJQ,

produkcjami, w produkcjadi, fikcja, deflacja, inflacja, ekspiacja,

intuicja, denuncjacja, orientacja, administracja; konkurencyjny, repre-

zentacyjny, koncentracyjny, denuncjowac, sankcjonowac, sekcjono-

wac, stacjonowac. — Pianista, pianisty, pianiscie, pianist^, pianisto,

pianistJi, pianisci, pianistow, pianistom, pianistami, w pianistach, pia-

nistka, pianistce, pianistkQ, pianistkti, pianistkami, w pianistkach; ka-

pitalista, organista, artysta, dentysta. — Komercjalny, specjalny, so-

cjalny. — Nacjonalny, internacjonalny, racjonalny. — Misiyczny,

egoistyczny, socjalistyczny, szowinistyczny, nacjonalistyczny, racjo-

nalistyczny. — Katechizm," komizm, oportunizm, pesymizm, radyka-

lizm, tomizm. — Demokratyzm, etatyzm, magnetyzm, reumatyzm,

romantyzm, kwietyzm, klasycyzm, ostracyzm. — Komercjalizm, so-

cjalizm. — Nacjonalizm, protekcjonalizm, racjonalizm. — Logiczny,

cbronologiczny, demagogiczny, meteorologiczny, psychologiczny. —
Arktyczny, ascetyczny, demokratyczny, identyczny, matematyczny,

ekscentryczny, elektryczny, koncentryczny, majestatyczny, ^^^^^'^^^y*

patetyczny, fragmentaryczny, merytoryczny, centralistyczny. ~~
J^

kultet, pasztet, hematyt, magnetyt. — Aktor, faktor, motor, redak-

tor. — Autograf, fotograf, litograf. — Hydrografia, kaligrafia, mono-

grafia, stenografia. — Filozoficzny, geograficzny. — Kaligrafowac, te-

legrafuj^, stenografujcie. — Centrum, liceum, Kolosseum, maksimum,

muzeum, gimnazjum, gremiuni, imperium, Monachium, kuratonum,



142

moratorium, seminarium, slypendium. — Geniusz, jubileusz, Juliiisz,

nuncjiisz, akcjonariusz, kwitariusz. — Heperluar, rezerwuar, trotuar. —

XII. Upraszczanie wyrazow przez opuszczanie niektorych
dzwi§k6w.

a-b: 1. Ideat, filialny, materialny, memorial, realnie. —
2. Poscilem, spuscizna, umiesciles. —
3. Dowodca, doswiadczenie, sledczy. —
4. Dtugich, polskiego, francuskich, pi^knymi. —
5. Biblioteka, parti^, ostrozniejszy, przyjmiije, otrzymuje, dotrzy-

muje, znajduje. —
6. Majq, majqtek, umiejfi, wracajq. —
7. Jablko, rzemieslnik, przemyst, umys!, umyslnie; przyszedt,

rzekJ, umarl; doszedlszy, zjadlszy, podartszy, ustrzeglszy, za-
warlszy. —

8. Obwini^ty, pomini^ty, zamkni(jty, zawini^cie, JQczec, j(jdrny,
J^drzej, j§dza. —

9 a. Martwy, zmartwienie, trwaJy, trwoga, twardy, otwarty;
b. cierpienie, firma, kGnserwacyjny, marmolada, powierzch-

nia, rezerwistQ, targi, wzgardzenie, wsierdzie, osierdzie;
e. eksport, import, transport, ordynans, orszak, dozorca, po-

borca. —
10. Modlilismy si(j, mielismy, przychodziliscie, zastrzegliscie. —
11. Ostatek, dostatnio, statut, w aptece, kartce, kratce, nitce. —
12 a. Przedwczesnie, powstrzymal;

b. domowy, rozmowny, przegotowany, malowac, straszliwy,
klotliwy, radcowski, uzyskawszy. —

13. Drozszy, wyzszosc, drozdze, gniezdzjj, mozdzek. —
14. Przedmiescie, przedstawiciel, r^czyciel, egzystencja, przesztosc,

przysztosc, slusznosc, smiesznosc, grzecznosc, gotowosc, siiro-

wosc, bezpodstawnosc, gruntownosc, rentownosc, sledztwo, sq-
siedztwo, wojewodztwo, konkurencja, stacja, transakcja. —

15. Grosista sprzedal wide wagonow dobrego, czerwonego wina.
Dzieje narodu polskiego. — Niedaleko dworskich stawow ubito
duzego dzika. —

16. Majqc, polecajqcego, walczqcej, ziejiicemii, cofajjicym, dzi^kii-

jqcych. ~
c: 1. Zwiesc, wziqc, wsiiisc. —

2. Dzierzawa, oberza, szarza. —
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3. Krysztal, szkielet, szmaragd. —
//. Jazda, zelazny, bojazliwosc, gwiazdzisty. —

d: Ceiinik, uczennica, zakonnica. —

XIII. Liczebniki i rozne skrocenia piaktyczne.

A 3. W dziewiQciu, z dwu, z trzech, z szesciu, z siedmiu, poltrzecia,

piQC i pol, czwartemii, osmej, d-wunastego, szesnastym, piQcioro, osmio-

raki, trzykroc, szostka, czternastkri, dwudziestu, dziesiiitkowac, dzie-

sii^tkuje, dziesi(^tny, dziesi^tnti, zdziesititkowany, stu, siedmiuset, ty-

sifice, tysi^cy, tysiticami, tysi^czny, milionami, milionow, milioiiowka,

milioner, milionerka, miliarderow. —
4. Poltora, dwoje, dwojga, dwojgu, dwojka, trojka, trojaki, potrojny,

trzecie, czworo, czworka, setka; kilka, kilkoro, kilka razy, kilkana-

scie, kilkanascie razy, kilkadziesiqt, kilkunastu, kilkudziesiQciu, kilka-

kroc, kilkaset, kilka tysitjcy, kilka milionow. —
B. Niedziela, poniedzialek, wtorek, sroda, czwartek, pit^teH, sobo-

ta. — Miesi£|ce: Styczen, luty, marzec, kwiecien, maj, czerwiec, lipiec,

sierpieii, wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien. —

XIV. Znaki pisarskie.

1. Minister przemyslu i handlu wyglosil mowQ z okazji otwarcia

Targow Wschodnich we Lwowie we wrzesniu vibieglego roku. —
2. Jak Kuba Bogii, tak Bog Kubie. — Kto rano .wstaje, temu Pan

Bog daje. — Kazda liszka swoj ogon chwali. — Litwo, ojczyzno moja,

ty jestes jak zdrowie, ile ci(j trzeba cenic, ten tylko siQ dowie, kto ci(j

stracit. —
3. Szczygiel skacze z drzewa na drzewo. — Kruk krukowi oka nie

wykole. — Rzucano pilkQ z r^ki do rtjki. —

•

4. Szanowny Panie! Zwracam si<? do Szanownego Pana z pros-

bt\ — Wysoka Izbo! Mam zaszczyt podac do wiadomosci Wyso-

kiej Izbie, ze — WPanowie Wronski i Brat, Lwow. Odpowiadajj^c

na list WPanow donosz^, iz —
5. Bylem pytany dzis z geografii i chemii. — Prokurator zwolnil

podsqdnego z odpowiedzi na pytanie, zadane mu przez obroncQ.

Nauczyciel zapytal si(j ucznia, w jaki sposob rozwiiize cwiczenie ma-

tematyczne. —
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XV. Spis znacznikow.

Aby, abym, abys, abyscie; albowiera; anizeli; az, az do. —
Bardzo, bardziej, im bardziej, tym bardziej, najbardziej; b^idz,

bfidzze; btjd^, bejdziesz, hqd/Ae, bejdziemy, b^dziecie, b^dti, b^di^c,

pozbtjdzie; bye, nabyc, iibyc, przebyc, przybyc, pozbyc; bez, bez-

zwocznie; bowiem. —
Choc, chociaz. —
Dla, dlatego, dla mnie, dla nas; dobry, dobra, dobre, dobro, do-

brq, dobroc, dobrodziejstwo, dobrowolny, dobrze, niedobrze; dok^d,
odk{|d, skfid, zniksid, sk^idiniid, poniekjjd; dotqd, odtJid, stfid, stamttid;

dotychczas, dotychczasowe, dotychczasowy, dotychczasowego, dotych-
czasowemu, dotychczasowych, z dotychczasowych. —

Gdzie, gdziekolwiek, gdzieniegdzie, gdzie indziej, gdziez, gdzie b^dz;
gdy, gdyby, gdym, gdys, gdyscie, gdyz. —

Handel. —
Inny, iniia, inne, innego, innemu, innym, innej, innymi, innych;

istniec, istny, istna, samoistny, istnieje, istnienie; iz, izby, izbyscie. —
Jak, jaki, jaka, jakie, jakiej, jakiemu, jakiz, jakze, jakzez, jakiejze,

jakiez, jacy, jakiego, jako, jakotez, jakoz, jakos, jak^i, jakgs, jakiegoz,

jakosc, jakkolwiek, jakikolwiek, jakichkolwiek, jakis, jak naj; jeden,
jedna, jedno, jednego, jednemu, jednej, jednym, jednych, jednak, jed-

nakie, jednakiego, jednakze, jednakowy, jednakowoz, jednostka, jed-

nostajny, jednolity, jednostronny, jednosc; jedyny, jedynego, jedyne-
mii, jedynym, jedyna, jedynej, jedyni, jedynych, jedynak, pojedynczy;
jestem, jestes, jest, jestesmy, jestescie, nie jesteni, nie jest; jezeli;

juz. —
Kazdy, kazda, kazde, kazdego, kazdemu, w kazdej, kazdych, \v kaz-

dy, w kazdym razie, nie kazdy; kiedy, kiedykolwiek, kiedy bjjdz, kie-

dyz, kiedys, kiedy indziej; kto, ktoz, ktos, ktokolwiek; ktory, ktora,
ktore, ktorej, ktorego, ktoregokolwiek, ktoremu, ktorych, z ktorych,
ktorym, ktorymi, ktor^dy, ktorzy, niektorzy, ktorq, z ktorq. —

Lub. —
Mianowicie; mitjdzy, pomi^dzy, z pomi^dzy; moze, mog^, mozesz,

moiemy, mozecie, mogsi, moglem, mogles, mogl, niemoglbym, mogli-
scie, mog^c, moznosc, mozliwy (e), mozliwie, mozliwosc, umozliwic,
uniemozliwic, mozna, nie mozna, nie moze bye. —
Nad; nalezycie, nalezyty, nalezytosc; nareszcie; naprzod, nasam-

przod; natomiast, natychmiast, natychmiastowy; niebawem; niegdys,
nigdy, nigdyz, nigdzie, niz, nizej, ponizej. —
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Obfity, obfitosc, obficie; oczywisty, oczywitosc, oczywiscie; oldi;
obowiqzek, obowiqzki, obowit^zkowy, nadobowiqzkowy, zobowijjzany.
Pomoe, przy pomocy, z pomocfi, za pomocii, pomocnik; poniewaz;

potrzeba, potrzebny, potrzebna, potrzebne, niepotrzebnie, potrzebuja,
potrzeby, z potrzeby, potrzebuj^ic, zapotrzebowanie; powinien, powi-
nienem, powinienes, powinnismy, powinniscie, powinnosc; prawo, pra-
wie, prawa, prawy, prawem, prawego, prawemu, prawej, prawosc,
prawodawstwo, prawowity, prawomocny, fprawowierny, prawniczy,
prawodawca, prawodawcy, prawodawctj, prawodawcow, prawda, na-
prawd^, zaprawdQ, prawdziwy, prawdziwego, prawdziwej, prawdzi-
wemu, prawdziwosc, wprawdzie, prawdopodobnie, prawdopodobien-
stwo; procz, oproez, oprocz tego; przecie, przeeiez; przeciw, przeciw-
nie, przeciwnik, przeciwnosc, przeciwienstwo, przeciwko, sprzeciwiac
si^; przed, poprzedni, uprzedni; sprzedaz, sprzedac, sprzedawac, sprze-
dawea; przez, przez to, przez nas. —

Raz, razem, wyraz, wyrazac, wyraznie, niewyraznie, wyrazenie,
zrazu, w takim razie, w kazdym razie, teraz, terazniejszy, terazniej-
szosc; rozny, rozna, roznosc, roznica; rzecz, rzeczowy, rzeczowe,
rzeczywisty, rzeczywiscie, rzeczywistosc, rzeezoznawca, rzeczpospoli-
ta, orzeczenie, urzeczywistnic, niedorzeczny; rowny, rowniez, rownosc,
rownina, wyrownanie, porownac, niezrownany, rownorz^dny.
Sam, samego, samej, samemu, samotny, sam na sam; si^, siebie,

sam (ego) siebie, siebie sam (ego), siebie samych, sam (o) przez si^;

sji, nie sq; sobie, sam sobie, sobq, sobie samemu; sprawa, sprawiedli-
wy, sprawiedliwosc, sprawozdanie, sprawozdawca, sprawozdawczy,
sprawnosc; srod, posrod, z posrod, wsrod. —

Ta, te, te, tej, w tej, od tej, z tej, ta sama, t(j samti, tej samej, taz,

tejze, iq, tam, tamtejszy, tamze, tacy, tamta, tamtej, tym, temu, z tym,
wtem (w tym), w tym razie, przedtem (przed tym), przy tym, tamten,
tamtego, ten, tego, ten sam, tegoz, tego samego, temuz, temu samemu,
tenze, tenze sam; tak, taka, takie, taki, takiego, takiemu, takiej, takich,
tako, takowy, takii, tak samo, taka sama, taki sam, takiz, takiez, tak-
ze; tedy, t^dy, tamt^dy; tez, jako tez, lub tez; to, w to, przeto, nadto,
juz to, to samo, totez (to tez), jest to, to jest, nie jest to, mimo to,

tamto, tych, w tych, tych samych, tychze; tu, tuz, tudziez, tutaj, tutej-

szy; tylko, to tylko, jak tylko, przez to tylko, jezeli tylko. —
Wcij|z; wewnjitrz, wewuQtrzny, we wn^trzu; wi^c, wi^cej, najwiej-

cej, jak najwi^cej; widziec (widac), widzQ, widzisz, widzi, widzimy,
widzieie, widzq, widzt^c, widzialem, widzielibyscie, widok, widzenie,
przewidziec, nie widziec (widac), nie widzial; wlasny, wlasnosc, wla-

Stenografia polska ,,.
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sciciel; wtasciwy, wlasciwosc; wobec, wobec tego; wreszcie; wspolny,

wspolnie, wspolnik, spolka; wszystek, wszystko, wszystkq, wszystkie-

go, wszystkieniu, wszystkich, wszystkie, wszyscy, wszystka, wszyst-

kiej, nie wszystek, wszystkich tych, tych wszystkich, nade wszystko,

przede wszystkim; wtedy; wzgl^d, wzgl^dy, wzgl^dem, ze wzgl^du, ze

wzgl^dow, uwzglQdnic, wzgl^dny, wzgl^dnie, bez wzgl^du, bezwzgl^d-

ny, bezwzgl^dnie, bezwzgl^dnosc, pod wzgl^dem, pod tym wzgl^dem,

pod jakimkolwiek wzgl^dem, pod jakimkolwiek bJidz wzgl^dem, w tym

wzglQdzie. —
Zamiast, zawsze, zewn^trz, zewn^trzny, zostac, zostaje, zostaj^, zo-

stanie, zostat, pozostac, zostaw, pozostaw, pozostawia; zresztq, zwlasz-

cza. —
Zaden, zadna, zadne, zadnego, zadnemu, zadnej, zadnych; ze, zeby,

zebym, zebys, zebyscie, azeby. —

I
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•
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XI. Przyrostki i koncowki obce • •
•

XII. Upraszczanie wyrazow przez opuszczanie niektorych dzwifkow-

Znaczniki

XIII. Liczebniki i rozne skrocenia praktyczne 66 7

A, Liczebniki

B. Rozne skrocenia praktyczne
.70
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Str.

A. Skrocenia logiczne 83—1 1

7

I. Skrocenia pocz^tkowe 8 5

II. Skrocenia koncowe 8 8

III. Skrocenia mieszane 90—106

a. Bezposrednie polg,czenie znaku pocz^tkowego z koncowym 90

b. Nadpisanie znaku koncowego nad poczg.tkowym 95

c. Podpisanie znaku konco-wego pod poczg,tkowym 101

d. Przekreslenie znaku poczg,tkowego koncowym 104

IV. Skrocenia §rodkowe 106

V. Skracanie zdan 107

VI. cwiczenia w czytaniu i pisaniu. Pismo skrocone 108

B. liisty kupieckle 118—124

C. Zarys historil stenografil 12 5—1 3

1

Dodatek. Klucz do Cz§sci I 132—146

Interesuj^cy sif: teorig. stenografii i najnowszymi pracami nad jednolitym

systemem stenografii polskiej znajdg, wskazowki w nast^puj^cych dzielach:

1. Stefania Bobrowska, dr Szymon Taub, Wlady-
slaw Chrapusta: Dzieje stenografii (wraz z teori^), 3 cz§sci. Kato-

wice, 1931, Grodek Jagiellonski, 1933.

2. Stanislaw Korbel: Polski system stenografii. Krakow, 1929,

1931, 1932, 1936.

3. Franciszek Kotas: BycMopis polski. Cieszyn, 1930.

4. Antoni Wojnar: Stenografia polska parlamentarna. War-
szawa, 1930.

5. Kazimierz Schutter: Stenografia polska: 1. Przerobka sy-

stemu Gabelsbergera-Polinskiego, 2. Projekt systemu stenografii polskiej.

Lwow, 1935.

6. Dr Szymon Taub: Nowoczesny system stenografii polskiej.

Lwow, 1936.


